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ْْحَنِِِاهللِبِْسمِِ ِحيمِِِالرَّ ِالرَّ

 

ُسوُلَِِآَتاُكمَُِِوَما } َِِفُخُذوهُِِالرَّ

 {واــَفاْنَتهَُِِعنْهُِِاُكمِْـَنََِِوَما

                                                                                 

 (7)احلشر:                                                  
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 ةــــــدمـــمق  
 

 ةــــــدمـــمق
ِِِِِِِ

ِورسلهِأنبيائهِخاتمِعىلِوالسالمِوالصالةِ،ِالعاملنيِربِهللِاحلمدِِِِِِِِ

ِالدين.ِيومِإىلِهداهِتبعِومنِوصحبهِآلهِوعىلِ،ِاهللِعبدِبنِحممدِسيدنا

 :  دـوبعــ

ِاحلريفِالظاهرِيتجاوزونِالِالنصوصِظواهرِعندِيقفونِمنِفإنِهناكِِِِِِِِِ

ِأنفسهمِعىلِواملشقةِالعنتِيفِفيقعونِ،ِاومراميهِمقاصدهاِفهمِإىلِهلا

فقهِِعىلِيقفواِأنِدونِ،ِاملتحجرِالفهمِهذاِعىلِْحلهمِحياولونِمنِوعىل

ِاملرشفةِمقاصدِوفهم ِاملطهرة ِالنبوية احلكمةِِوجوهِمنِحتملهِبامِ،ِالسنة

ِالسلبيةِالصورةِتلكِلغريناِالناسِعىلِوعرضهِفهمهِأحسناِلوِوماِ،ِواليرس

ِاإلرهابيةِللجامعاتِاخلاطئةِوالتفسرياتِاألفهامِسوقتهاِوأِسببتهاِالتي

ِعىلِاملتحجرةِاجلامدةِالسقيمةِاألفهامِأصحابِورؤىِِواملتشددةِواملتطرفة

ِالعبادةِطلبواِقوماِإنِ ":ِِقالِحنيِالبرصيِاحلسنِاهللِسواءِ،ِورحمِحد

ةِعىلِبأسيافهمِخرجواِحت ىِالعلمِوتركوا دِأم  ِ)ِحمم  ِ،ِ(سل موِعليهِاهللِصىل 

ِذلكِالعلمِطلبواِولو ِعن ِإىلِخطابِدينيِ"حلجزهم ِيفِحاجة ِفنحن ،

ِمستنريِيرتكزِعىلِفهمِاملقاصدِالعامةِللرشعِاحلنيفِ.

ِِِِِِ ِالعلامء ِأكد ِالعامةِووقد ِاملقاصد ِفهم ِأمهية ِعىل ِواألصوليون الفقهاء

ِللترشيع،ِفهيِامليزانِالدقيقِالذيِتنضبطِبهِالفتوىِومسريةِجتديدِاخلطاب



-6- 

 

 

 

ِفقدِأكدِكثريِمنِأهلِالعلمِاملعتربينِأنِاألحكامِيفِمجلتهاِ ،ِ الدينيِمعا

ِ.بنيتِعىلِجلبِاملصلحةِأوِدرءِاملفسدةِأوِعليهامِمعاِ

يفِاحلفاظِعىلِكلياتهِمنِاملصلحةِاملحافظةِعىلِمقصودِالرشعِأنِِونؤكدِِِِِ

،ِِونفسهمِوعقلهمِونسلهمِوماهلمالستِ،ِبامِحيفظِللناسِدينهمِووطنهمِ

ِالس ِاألصول ِيتضمنِحفظِهذه ِفهوِمصتفكلِما ِيفوتِة ِوكلِما ،ِ لحة

ِةِفهوِمفسدةِ،ِودفعهِمصلحة.تسهذهِاألصولِال

والِشكِأنِاملقاصدِالعامةِللسنةِالنبويةِتتسقِكلِاالتساقِمعِاملقاصدِِِِِِ

ِ ،ِ ِالكريم ِللقرآن ِنقفِعىلالعامة ِمقاصدمها ِلدينناِِوبفهم ِالعامة املقاصد

ِوهوِب ِاحلنيفِ، ِِكلهِرْحة،ِالِشكِعدلِكله ِِكلهِسامحة، ،ِِكلهِتيسري،

ِِكلهِإنسانية ِالغاياتِهذهِحيققِماِكلِأنِعىلِوحديًثاِقدياًمِِالعلمِوأهل،

ِِاإلسالمِصميمِمنِهوِالكربى ِإنامِمعهاِيتصادمِأوِهباِيصطدمِوما،

ِ.ِوفطرتهِالسمحةِالنقيةِومقاصدهِوغاياتهِاإلسالمِمعِيتصادم

فقهاءناِالعظامِيقررونِعدًداِمنِاملبادئِواملقاصدِالعامةِواِونرىِعلامءنِِِِِ

ِِ"عىلِنحوِ:ِِوأخرىِفرعيةِيفِصورةِقواعدِكلية ،ِِ"األمورِبمقاصدها

ِالزمانِال"و ِبتغري ِاألحكام ِتغري ِِ"ينكر ِا"و، ِاملنافع ِيف إلباحةِاألصل

،ِ"زالالرضرِيُِ"،ِوِ"الِرضرِوالِرضار"،ِوِ"واألصلِيفِاملضارِالتحريم

ِيُِال"و ِال ِبرضررضر ِأوِزال ِمنهِمثله ِو"أكرب ِاخلاصِ"، ِالرضر يتحمل

ِالضـلدف ِالعـع ِوِ"امـرر ِاألشـالض"، ِيُِـرر ِبالضـد ِاألخـزال ،ِِ"فـرر
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درءِاملفسدةِمقدمِعىلِجلبِ"،ِوِ"املصلحةِالعامةِمقدمةِعىلِاخلاصة"و

إذاِ"،ِوِ"عِاملصلحةِالكبريةيضيتالِتدفعِاملفسدةِاليسريةِب"،ِو"املصلحة

،ِِ"املشقةِجتلبِالتيسري"،ِوِ"رضتِاملفسدتانِدفعتِاألشدِباألخفتعا

،ِِ"درِبقدرهاـيقِةروماِأبيحِللرض"،ِوِ"الرضوراتِتبيحِاملحظورات"و

ِحمُِ"و ِرشطا"وِ،ِ"مةكِ العادة ِكاملرشوط ِوِ"املعروفِعرفا ِالِ"، املنكر

ِمنهيُِ ِأعظم ِبمنكر ِِ"زال ِيز"و، ِال ِبالشكواليقني ِمسألةِِ،"ل ِكل وأن

العدلِإىلِاجلورِ،ِوعنِالرْحةِإىلِضدهاِ،ِوعنِاملصلحةِإىلِِخرجتِعن

ِ.ِاملفسدةِ،ِوعنِاحلكمةِإىلِالعبثِ،ِفليستِمنِالرشيعةِيفِيشء

ِمعِتتواكبِ،ِالنبويةِللسنةِعرصيةِمقاصديةِقراءةِإىلِحاجةِعىلِأنناِيفِِِِِ

منِِبدالًِِالناسِإىلِالعظيمةِالنبويةِالسنةِوتقربِ،ِومستجداتهِالعرصِروح

ِوال،ِبلِمنِالدينِنفسهِِالسنةِمنِالناسِتنفرِالتيِوالتأويالتِاألفهامِتلك

ِ.والِمنهمنهاِِتقرهبم

ِقراءاتِِِِِِ ِأمام ِالبابِمنِجديد ِالكتابِليفتح ِيأيتِهذا ِاإلطار ويفِهذا

ِوالفقهِ ِالعلم ِأهل ِهبا ِيقوم ِاملرشفة ِالنبوية ِللسنة ِعرصية واجتهادات

ِاتِالزمانِواملكانِواألحوالريبحيثِتراعىِظروفِومتغِتخصصونِ،امل

ِمنِأنَِِّمنصبِأعينهِواضعنيِواألشخاص ِاألصوليونِوالفقهاء ِقرره ِما

املستفتنيِ،ِِاألشخاصِأوِالفتوىِقدِتتغريِبتغريِالزمانِأوِاملكانِأوِأحوال

ِقدِالعرصِذلكِيفِاملصلحةِاقتضتهِماِوفقِعرصِيفِراجًحاِكانِماِوأنَِّ
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ِوجهِوتغريِالعرصِهذاِظروفِغريتتِإذاِآخرِعرصِيفِمرجوًحاِيكون

ِظروفِظلِويفِ،ِمعينةِبيئةِويفِمعني،ِعرصِيفِبهِىتَِفِْاملُِِوأنِ،ِفيهِاملصلحة

ِِإذاِبهِاإلفتاءِيفِمنهِأوىلِغريهِيصبحِقدِ،ِمعينة تِأوِالعرص،ِتغري  ِتغري 

تِأوِالبيئة، ِ،ِاملعتربِالرشعيِالدليلِضوءِيفِكلهِذلكِدامِماِالظروف،ِتغري 

ِأهلِ-همِمنِأوِ-ِهوِمنِعنِصادًراِوكانِ؛ِللرشيعةِمةالعاِواملقاصد

ِ.ِوالنظرِلالجتهاد

ِللنصِِِِِِ ِالعرصية ِللقراءة ِالتطبيقية ِالنامذج ِبعض ِعرض ِحاولت وقد

ِالطريقِومتهيدِالسبيلِأمامِمزيدِمنِالدراساتِ النبويِحماوالِبذلكِإنارة

ِالتفكري ِرضورة ِإىل ِلفتِالنظر ِتقدير ِأقل ِوعىل ،ِ ِاالجتاه ِهذا وإعاملِِيف

ِ ،ِ ِللنصوصِوصحيحِالسنةِاملرشفةِوثابتها ِمعِالتفريقالعقلِعندِقراءتنا

بنيِالنظرِإىلِالنصِوإىلِماِكتبِحولهِمنِرشوحِأوِحواشِأوِرؤىِعامةِ

ِوالِنلبسِاملتغريِثوبِ ِالنصِ، ِفالِنضفيِعىلِالرشحِقداسة ،ِ أوِخاصة

ِالثابت.ِ

أكونِقدِأسهمتِيفِِوإينِألرجوِأنِأكونِقدِوفقتِفيامِقصدتِ،ِوأنِِِِ

ِإلقاءِالضوءِعىلِقضيةِمنِأهمِقضاياِجتديدِاخلطابِالديني.ِ

 .واهللِمنِوراءِالقصدِوهوِاملوفقِواملستعان

 أ.د/ حممد خمتار مجعة مربوك                                                    
 وزير األوقاف                                               

 لى للشئون اإلسالميةرئيس اجمللس األع                                             

 باألزهر الشريف عضو جممع البحوث اإلسالميةو                                               
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 :املبحث األول
 

  النيبحديث القرآن عن 
 )صلى اهلل عليه وسلم(
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  النيب عن القرآن حديث
 (وسلم عليه اهلل صلى)

 

نِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِحديًثاِكاشًفاِعنِحتدثِالقرآنِالكريمِع     

،ِ،ِفهوِنبيِالرْحةِشامئلهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(مكانتهِوأخالقهِوكثريِمنِ

ِسبحانه ِاحلق ِيقول  ىك مك لك اك ٱُّٱِ:ِحيث
 منىن خن حن جن يم ىم ٱُّٱِ:ِ،ِويقولِسبحانهَّيك
 يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين
 نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 حب جب ٱُّٱ:ِِوجل(ِ،ِويقولِ)عز َّ رب يئ ىئ
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب
 ِّ ُّ ٱُّٱ:ِِ،ِويقولِسبحانهَّجح مج  حج
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 . َّٱٱىق يف ىف ىثيث نث

                                                           

 .101األنبياء:ِِ(1)

 .151آلِعمران:ِِ(2)

ِ.121التوبة:ِِِ(3)

ِ.1احلجرات:ِِ(4)
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ىِ،ِوزكَِّ َّمن خن  حن جنُّٱِ:لسانهِفقالِ(عزِوجل)ىِربهِزكَِِِِِِّ

ِفقال ِبرصه ِوزكَِّ َّني مي زي ري ٰىٱُّٱ: ِفقال، ِىِفؤاده  مت ٱُّٱ:
ِوز َّرث يت ىت نت ِفقالكَِّ، ِىِعقله  خم حم جم ٱُّٱ:
ِوزكَِّ َّىم مم ِفقال، ِمعلمه ِى ،ِ َّمي خي حي ٱُّٱ:

،ِوزكاهِكلهِفقال:ِ  َّ ىن نن من زن ٱُّٱ:ِوزكىِخلقهِفقال

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفٱُّ
 مخ ٱُّٱ:ِ،ِورشحِصدرهِفقال َّجم هل مل خل حل
ٱ:هِماِتقدمِمنِذنبهِوماِتأخرِفقال،ِوغفرِل َّخس حس جس

 من خن حن جن يم ىم مم جمخم يل ىل مل خل ٱُّٱ
َِّٱجي يه ىه مه جه ين ىن وجعلِ،

                                                           

 .3ِالنجم:ِِ(1)

 .11النجم:ِ(2ِ)

 .11النجم:ِ(3ِ)

 .2ِالنجم:ِِ(4)

 .5ِِالنجم:ِِ(5)

 .4القلم:ِِ(6)

 .21األحزاب:ِِ(1)

 .1ِالرشح:ِِ(1)

 .2-1الفتح:ِِ(1)
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ِِبيعته ِوسلم( ِعليه ِاهلل ِسبحانهِبيعة)صىل ِفقال ِوجل( ِ)عز  خل ُّٱِ:هلل
  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل
  خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن
ِِ.  َّ ٰذ يي ىي مي

:ِقالِسبحانهوذمِأقواًماِيرفعونِأصواهتمِعندهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِفِِِِِ

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ
 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
ِ)علي َّهت ِعنده ِأصواهتم ِخيفضون ِأقواًما ِومدح ِالصالةِ، ه

ِوجل( ِ)عز ِفقال ِوالسالم(  جخ مح جح مج حج ُّٱ:
 حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ
ِأماًناَِّحط مض خض ِوسلم( ِعليه ِاهلل ِ)صىل ِحياته ِوجعل ،

ِبعذابِعاجل ِيأخذها ِمنِأن ِِألمته ِعامةَسِأو ِفقالِسبحانهِنٍَة ِمنِعنده،

 حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظُّ:ِوتعاىلِ
 .  َّحك جك مق

                                                           

 .10ِالفتح:ِِ(1)

 .2ِاحلجرات:ِِ(2)

 .3ِاحلجرات:ِِ(3)

 .33ِاألنفال:ِِ(4)
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ِانِسيدنالس(ِعىلِوجلِعز)ِاهللِوحنيِقرأِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِقولِِِِِ

  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱِ:)عليهِالسالم(ِإبراهيم
ِ، َّزت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ

ِلسان ِعىل ِوجل( ِ)عز ِاهلل ِِوقول ِالسالم(ِ)عليهِعيسىسيدنا  جف ُّٱ:
 َّ جل مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف

تِيِمَِّالله:َِوَقاَلَِِيَدْيهِِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِ،َِرَفعَِ تِيُِأمَّ َِفَقاَلِِ،َوَبَكىِ،ُأمَّ

َِِعزَِِّاهلل يُلَِِياِ:َوَجلَّ دٍِِإىَِلِِاْذَهْبِ!ِِجرْبِ ِ،ُِيْبكِيَكَِِماَِفَسْلهُِِ-َِأْعَلمَُِِوَربَُّكِِ-ِحُمَمَّ

يُلَِِفَأَتاهُِ اَلمَِعَلْيهِِ)ِِجرْبِ هَُِِفَسَأَلهُِِ(السَّ ِ)ِاهللَِرُسوُلَِِفَأْخرَبَ ِ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَِصىلَّ

يَِياِ:اهللِاَلِـَفقَِِ،َأْعَلمَُِِوُهوََِِقاَل،ِباَِمِ اِ:ْلِـَفقُِِدٍِـحُمَمَِِّىـإِلَِِْبِـاْذهَُِِلِـِجرْبِ ِإِنَّ

تَِكِِيِفَِِسنُْرِضيَكِ ِسبحانه"َنُسوُءكََِِواَلُِِأمَّ ِاحلق ِيقول ِحيث ،:ِ

ِ.  َّ ىن  نن من زنُّ

ِربهِِِِِ ِأكرمه ِوجل(ِوقد ِوندائهِ)عز فحيثِنادىِربِِ،حتىِيفِخماطبته

 حج مث هت مت ُّٱِ:العزةِ)سبحانهِوتعاىل(ِسائرِاألنبياءِبأسامئهم
 ىت نت  مت زت ُّٱِ:وقالِسبحانهِ، َّ جح مج

                                                           

 .36ِإبراهيم:ِ(1ِ)

 .111ِاملائدة:ِ(2ِ)

َِشَفَقًةِِ–ِصحيحِمسلم(3ِ) َِوُبَكائِِه تِِه، َم(ِأِلُمَّ َِوَسلَّ َِعَلْيِه ِاهللُ ِ)َصىلَّ ِالنَّبِيِّ ُِدَعاِء ِ،ِباب: ياَمِن كَِتابِاإْلِ

ِحديثِرقمِ) ،ِ ِ(202َعَلْيِهْم ِِحتقيق، ِ،ِالعريبِالرتاثِإحياءِدارِط:ِ،ِالباقيِعبدِفؤادِحممد:

 .بريوت

 .5ِِالضحى:ِ(4ِ)

 .35ِالبقرة:ِ(5ِ)
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ِوقالِسبحانه:ِ، َّيث ىث نث مث زث رث يت

 جل مكُّٱِوقالِسبحانه:ِ، َّحن جن يم مم ُّٱ
 مع جع حط ُّٱِوقالِسبحانه:ِ، َّهل مل خل حل
ٱ، َّحق مف خف حف جف مغ جغ

 خلُّٱٱ، َّ يث ىث نث مث زث  رثُّ
 جي يهُِّ، َّمم خم حم يلجم ىل مل
ٌَِّّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي

ِوتعاىلِخاطب ِبرشفِِسبحانه ِمقروًنا ِخطاًبا ِوسلم( ِ)صىلِاهللِعليه نبينا

 ربُِّ:،ِفقالِتعاىلبوة،ِأوِصفةِإكرامِوتفضلِومالطفةالرسالةِأوِالن
ِ:وتعاىلِِوقالِسبحانهِ،َّزت رت  يب ىب نب مب زب

وقالِِ،َّجه ين ىن من خن حن جن ُّ

                                                           

 .41ِهود:ِِ(1ِ)

 .105ِ-104الصافاتِ(2ِ)

 .26ِص:ِِ(3ِ)

 .12طه:ِ(4ِ)

 .1ِمريم:ِ(5ِ)

 .12مريم:ِ(6ِ)

 .110ِاملائدة:ِ(1ِ)

ِ.61(ِاملائدةِ:1ِ)

 .45األحزاب:ِ(1ِ)
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 حن جن يم ىم خم حم جم يل مل خل ُّٱِ:سبحانه
ِسبحانهِ،َّخن  جت هب خب حب هئ مئ ُّٱِ:وقال
ِ.َِّمت خت

َفُهِاحلقِ)سبحانهِوتعاىل(ِبذكرِاسمِِِِِ مِـريـالكرآنِـيِالقـهِفـوعندماِرشَّ

 ىليل مل خل ُّٱِ:،ِفقالِسبحانهِوتعاىلزِالرسالةـاِبعـرونًِـرهِمقـذك

ِ:وتعاىلِوقالِسبحانهِ،َّجن يم ىم مم خم حم جم

،ِوأخذَِّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ

 من زنُّٱِ:فقالِسبحانهِ،هبهِولينرصنَِِّالعهدِعىلِاألنبياءِوالرسلِليؤمننَِّ

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 جح حجمج مث متهت خت حت جت هب مب

ِ. َّحس جس مخ جخ مح

                                                           

 .3ِ-1املزمل:ِ(1ِ)

 .4ِ-1املدثر:ِ(2ِ)

 .21ِالفتح:ِ(3ِ)

 .144آلِعمران:ِ(4ِ)

ِ.11ِآلِعمران:ِ(5ِِ)
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ِأنِجعلِرسالتهِِِِِ ِوسلم( ِ)صىلِاهللِعليه ِله ِوجل( ِاهللِ)عز ِإكرام ِومن

أماِحبيبناِحممدِِ،حيثِكانِكلِرسولِيرسلِإىلِقومهِخاصةِ،ةللناسِعام

ِإىلِالناسِعامة ِوجل( ِ)عز ِربه ِفقدِأرسله ِوسلم( فقالِِ،)صىلِاهللِعليه

َِِّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱِ:سبحانه

ِ،وختمِبهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِاألنبياءِوالرسلِ،وختمِبرسالتهِالرساالت

  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱِ:فقالِسبحانهِوتعاىل

ِ. َّمف خف حف جف

ِ،)عليهِالسالم(ِبراهيموهوِ)عليهِالصالةِوالسالم(ِدعوةِأيبِاألنبياءِإِِِِِِِِِِ

ِالسالم( ِوسلم(ِ،وبرشىِعيسىِ)عليه َِأَنا"ِ:ِحيثِيقولِ)صىلِاهللِعليه

يَِوُرْؤَياَِقْوَمُه،ِِعيَسىَِوبَِشاَرةِإِْبَراِهيمََِِأيِبَِِدْعَوةُِ هَُِِرَأْتِِالَّتِيُِأمِّ ِِمنَْهاَِرَجَِخَِِأنَّ

امُِِِقُصورَُِِلهَُِِأَضاَءْتُِِنورِ  وذلكِحيثِيقولِاحلقِسبحانهِوتعاىلِِ،"الشَّ

ِ ِإبراهيمِ)عليه   نئ مئ زئ رئ ُّٱِ:ِالسالم(عىلِلسانِسيدنا

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ

وحيثِيقولِسبحانهِِ، َّ ىت نت مت زت يبرت

                                                           

 .21ِسبأ:ِ(1ِِ)

 .40ِاألحزاب:ِ(2ِ)

 (ِطِ:ِمؤسسةِالرسالةِ.11163ِحديثِرقمِ)21ِِ/315ِِِِمسندِأْحد(3ِ)

 .121البقرة:ِ(4ِ)
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ِالسالم ِعيسىِ)عليه ِسيدنا  يم ىم مم خم حم ُّٱِ:(عىلِلسان

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن
وهوِِ، َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ميىي خي

دِمووهوِصاحبِاملقامِاملحِ،مشفع)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِأولِشافعِوأولِ

ِالقيامة ِسبحانهِ،يوم ِاحلق ِيقول   رت يب ىب نب ُّٱِ:حيث

ِ. َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت

ِِِِِِ ِ،وأمرِمالئكتهِواملؤمننيِبالصالةِعليهِ،ِِعليهِربهِ)عزِوجل(ِبذاتهصىلَّ

 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱِ:فقالِسبحانه

وجعلِصالتهِِ،  َّ يب ىب نب مب زب رب

ِهلم ِوسكينة ِرْحة ِاملؤمنني ِسبحانهِ،ِعىل  مي ريزي ٰى ُّٱِ:فقال

اِ،ِوجعلِصالهتمِعليهِبابًِ َّمئ خئ حئ ييجئ ىي ني

ِنبيناِ ِحيثِيقول ،ِ ِالقيامة ِهلمِيوم ِوسلم( ِ)صىلِاهللِعليه ِلشفاعته واسًعا

َنِاملُِِْسِمْعُتمُِِإِذا"ِ:(صىلِاهللِعليهِوسلم) َِصلُّواُِثمَِِّ،َِيُقوُلِِماِِمْثَلَِِفُقوُلواَؤذِّ

                                                           

 .6الصف:ِِ(1)

 .11اإلرساء:ِِ(2)

 .56األحزاب:ِِ(3)

ِ.103التوبة:ِ(4ِ)
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هُِِ،ِعَلَِّ َِِمنَِِْفإِنَّ َِِصالةًِِعَلََِِّصىلَّ اَِعَلْيهِِِاهللََِّصىلَّ ِِهِبَ ِيلِاهللَِّسُلواُِثمَِِّا،عرْشً

َاِ،ِاْلوِسيَلةَِ ِِاجلنَّةِِِيفَِمنِزَلةِ َِفإِنَّ َِأنُِِْجوَوَأرِِْاهللَِِّعبادِمنِِْلَعْبدٍِِإاِلََِِّتنَْبِغيِال،

فاَعةَُِِلهَُِِحلَّْتِِاْلوِسيَلةِيلََِِسَألَِفمنِِْ،ُِهوَِأَناَِأُكونَِ ِ.ِِِ"الشَّ

ِ

ِِِِ**ِِِِ*ِ

 

 

 

 

 

                                                           

اَلِةِ،َِبابِاستحبابِاْلَقْوِلِِمْثَلَِقْوِلِاملَُْؤذِِّ-ِصحيحِمسلم(1ِ) ِنِملَِْنَِسِمَعُهِ،ِحديثِرقمِكَِتابِالصَّ

(314ِ.ِ) 
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منزلة السنة وحجيتها

ِالثاينِِِِِِ ِنتحدثِعنِاملصدر ِإنام ِاملرشفة ِالنبوية ِنتحدثِعنِالسنة عندما

ِ ِفقد ،ِ ِللترشيع ِوأصوليوها ِوفقهاؤها ِاألمة ِعلامء ِالسنةِأمجع عىلِحجية

،ِليهِوسلم(ِمنِطاعةِاهللِ)عزِوجل(،ِوأنِطاعةِالرسولِ)صىلِاهللِعالنبوية

 جل مك لك خك حك جك ُّٱِ:حيثِيقولِاحلقِسبحانهِوتعاىل

 جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل  خل حل

،َِّمب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه

ِ.َّحم جم هل مل خلُّٱٱ:ويقولِسبحانه

 زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب ُّٱِ:ولِسبحانهويقِِِِِ
ِ.ِ َّنث  مث

 حم جم يل ىل مل خلُّٱِ:ويقولِسبحانهِِِِِ
ِ. َّىن من خن حن يمجن ممىم خم

 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خيُِّ:ويقولِسبحانهِِِِِِ
                                                           

 .51(ِالنساء:1ِ)

 .132ِ(ِآلِعمران:2ِ)

 .32ِ(ِآلِعمران:3ِ)

 .46ِ(ِاألنفال:4ِ)
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ِ. َّ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱِ:ويقولِسبحانهِِِِ

 حي جي ىهيه مه جه ىنين من خن  حن جن يم
ِ. َّيي ىي مي  خي

 ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّٱِ:ويقولِسبحانهِِِِ

ِ. ٱَّخن حن  جن يم

 يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱِ:ويقولِسبحانهِِِِِِ

 رث يت ىت نت مت زت رت

  مك اكلك يق ىق يف يث ىث  نث زثمث

ِ. ٱَّيك ىك

ِسبحانهِِِِِ  جخ مح جح مج حج مث هتُِّ:ِويقول
ِ.َّمخ

                                                           

 .12(ِاملائدة:1ِ)

ِ.54(ِالنور:2ِ)

 .10(ِالنساء:3ِ)

ِ.61ِ،10ِ(ِالنساء:4ِِ)

ِ.11ِ(ِاألحزاب:5ِ)
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 حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱِ:سبحانهويقولِ

 خض جضحض مص  خص حص مس خس
ِ. َّ حط مض

 نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱِ:ويقولِسبحانهِِِِ

ِ. َّ ىف يث ىث نث مث  رثزث يت ىت

ِسبحانهِِِِِ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱِ:ويقول

 حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ

 حم جم هل مل خل حل جل  مك خك

ِ. َّمم خم

ِسبحانهِِِِِ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱِ:ويقول

 جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ
 مج حج مث هت مت خت حت
ِِ. َّ مح جح

                                                           

ِ.13(ِالنساء:1ِ)

 .11(ِالفتحِ:2ِ)

 .51ِ،52ِ(ِالنور:3ِ)

 .64ِالنساءِ:ِِ(4)
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 ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱِ:ويقولِسبحانهِِِِِ

ِ. َّ مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي

*ِِِِ*ِِِِ*ِ

ويؤكدِالقرآنِالكريمِعىلِرضورةِالنزولِعىلِحكمِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِِِِِِ

وبعدِوفاتهِ)صىلِاهللِوسلم(ِيفِحياتهِوعىلِمقتىضِسنتهِالرشيفةِيفِحياتهِ

ِوسلم( ِسبحانهعليه ِاحلق ِيقول ِحيث  حس جس مخ ُّٱِ:وتعاىلِ،

  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس
،ِ َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱِ:ويقولِسبحانه

 حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن يم

ِ. َّ ىي  مي خي

*ِِِِ*ِِِِ*ِ

وقدِنىِاحلقِسبحانهِوتعاىلِوحذرِمنِخمالفةِأمرِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِِِِِِ

ِفقالِسبحانه  مك لك اك يق ىق يف ُّٱِ:وسلم(
                                                           

 .1ِ(ِاحلرش:1ِ)

 .65ِ(ِالنساء:2ِ)

 .36ِ(ِاألحزاب:3ِ)
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ِسبحانه َّ ام يل ىل مل يك ىك ِويقول ،:ِ

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رتُّ
ِسبحانه َّنث ِويقول  ىق يف ىف  يث ُّٱِ:،
 ام يل مل يك ىك مك لك اك يق

 ني مي زي ري ىن نن  من زن رن مم
 هب مب خب حب جب مئ خئ حئ  جئ يي ىي

. َّحج مث هت مت خت  جتحت

ِسبحانهِِِِ   مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱِ:ويقول

 مغ جغ مع جع ُّٱِ:ويقولِسبحانهِ، َّ ىي

 حك جك مق حق مف  خف حف جف
 هت مت خت حت جت هب ُّٱِ:ويقولِسبحانه،ِ َّ خك

ِ. َّ مح جح مج  حج مث

                                                           

 .63ِ(ِالنور:1ِ)

 .33ِ(ِحممد:2ِ)

 .20ِ،23ِ(ِاألنفال:3ِ)

 .36(ِاألحزاب:4ِ)

 .14(ِالنساء:5ِ)

 .23(ِاجلن:6ِ)
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ِوتعاىلِأِِِِِ ِاحلقِسبحانه هللِنِكلِتوجيهِيصدرِعنِالنبيِ)صىلِاوبنيِلنا

ِيوحى، ِوحي ِهو ِإنام ِوسلم( ِسبحانهِعليه  مل خل ُّٱِ:حيثِيقول
 مه جه ين من خن  حن جن ىم مم خم حم جم ىل
حيثِِ،،ِوأنهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِإنامِيدعوناِملاِحييينا َّيه ىه

ِسبحانه ِاحلق  جس مخ جخ مح جح ُّٱِ:يقول

 حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس
ِِ. َّ مغ  جغ مع جع مظ

ِعليهِ      ِ)صىلِاهلل ِسنته ِاهللِواتباع ِرسول ِطاعة ِسبحانه ِاحلق ِجعل وقد

ِ:اِملغفرةِالذنوب،ِفقالِسبحانهوبابًِ،ِحبهوِوسلم(ِسبًباِملرضاتهِ)عزِوجل(

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ
ِ. َّ مب زب رب ىئيئ نئ

َِِعَسىَِهْلَِِأاَلِِ"ِ:ويقولِنبيناِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِِِِِ ِاحَلِديُثَِِيْبُلُغهَُِِرُجل 

ِفِيهَِِِوَجْدَناَِفاَمِِ،اهللِكَِتاُبَِِوَبْينَُكمَِِْبْينَنَا:َِفَيُقوُلَِِأِريَكتِِه،َِعىَلُِِمتَّكِئِ َِوُهوَِِنِّيعَِ

ْمنَاهَُِِحَراًماِفِيهَِِِوَجْدَناَِوَماِ،اْسَتْحَلْلنَاهَُِِحاَلاًلِ مََِِماَِوإِنَِِّ،َِحرَّ َِكاَمِِاهللَِرُسوُلَِِحرَّ

                                                           

 .4ِ-1(ِالنجم:1ِ)

 .24ِ(ِاألنفال:2ِ)

ِ.31ِِ(ِآلِعمرانِ:3ِ)
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مَِ اَمَِِتَرْكُتُكمَِِْماَِدُعويِنِ"ِ:عليهِوسلم(ِويقولِ)صىلِاهللِ،"اهللَِحرَّ َِهَلَكِِإِنَّ

مَِِْقْبَلُكمَِِْكانََِِمنِْ َِأْنبَِيائِِهمَِِْعىَلَِِواْختاَِلفِِهمِِْبُِسَؤاهِلِ ءَِِِعنَِِْنَْيُتُكمَِِْفإَِذا، ِيَشْ

ِ"اْسَتَطْعُتمَِِْماِِمنْهَُِِفْأُتواِبَِأْمرٍَِِأَمْرُتُكمَِِْوإَِذاِ،َفاْجَتنُِبوهُِ ِ)صىلِنبيناويقولِ،

ِ"ِ:وسلم(ِعليهِاهلل تِيُِكلُّ َِياَِيأَبىَِوَمنِِْ:أَبى،ِقيَلَِِمنِِْإالَِِّاجَلنَّةََِِيدُخُلونَُِِأمَّ

ِ."أَبىَِفَقْدَِِعَصايِنَِِوَمنِِْ،ِاجَلنَّةََِِدَخَلَِِأَطاَعنِيَِمنِْ"ِ:َقاَلِِ؟ِاهللَِرُسول

ِعليهِوسلم(ِأنِالنبيِ)صىلِاهللِعنهام(ِاهللِ)ريضِعبَّاسِبنِاهللِعبدوعنِِِِ

اِ"ِ:قال ِِالناسِأُّيُّ :ِأبًداِتضلُّواِفلنِبه،ِاعتصمتمِإنِِِماِ،ِفيكمِتركُتَِِقْدِِإيِنِّ

أنِِ:وعنِالعرباضِبنِساريةِ)ريضِاهللِعنه(ِ،"َِنبِيِّهَِِِوُسنَّةَِِ،ِاهللِكتاب

ْمعِِ،ِاهللِبَِتْقَوىُِأوِصيُكمِِْ"ِ:النبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِقال ِ،َوالطَّاَعةَِِِوالسَّ

هُِِ،َحَبِشيًّاًِداَعبَِِْوإِنِْ ىَِبْعِدىِِمنُْكمَِِْيِعْشَِِمنَِِْفإِنَّ َِفَعَلْيُكمِْ؛َِكثرًِياِاْختاَِلًفاَِفَسرَيَ

َلَفاءَِِِوُسنَّةِِِبُِسنَّتِي اِشِدينَِِاملَْْهِديِّنيَِِاخْلُ ُكواِ،ِالرَّ اِمَتَسَّ واِهِبَ َِعَلْيَهاَِوَعضُّ

                                                           

ِِكتابِالعلمِ،َِبابِ-(ِسننِالرتمذي1) ِ)َصىلَّ َم(َماُِنَِيَِعنُْهَِأْنُِيَقاَلِِعنَْدَِحِديِثِالنَّبِيِّ ،ِِاهللََُِّعَلْيِهَِوَسلَّ

ِالبايبِمصطفىِومطبعةِمكتبةِرشكة:ِنرشِِ،ِِشاكرِحممدِأْحد:ِوتعليقِحتقيقِ،(2664ِحديثِرقمِ)

ِ.ِِ.م1115ِ-ِهـ1315ِالثانية:ِالطبعة،ِِِمرصِ،ِاحللبي

نَِّةِ،َِبابِااِلْقتَِداِءِبُِسنَِنَِرُسوِلِكَِتاِ-(ِصحيحِالبخاري2ِ) ِاهللُِِاهللبِااِلْعتَِصاِمِبِاْلكَِتاِبَِوالسُّ )َصىلَّ

ِ،ِالنجاةِطوقِدار:ِنرشِ،ِالنارصِنارصِبنِزهريِحممد:ِحتقيق،ِِ(1211،ِحديثِرقمِ)َِعَلْيِهَِوَسلََّم(

ِ.ِهـ1422ِاألوىل،:ِالطبعة

ِ(ِ.1210،ِحديثِرقمِ)ِقالسابِاملوضعِنفسِِ،ِالبخاريِصحيحِ(3)

ِ(ِدارِالكتبِالعلميةِ،ِبريوت.311ِِحديثِرقمِ)1/111عىلِالصحيحنيِللحاكمِ(ِاملستدرك4)
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اُكمِِْ،بِالنََّواِجذِِ ِِاألُُمورَِِِوحُمَْدَثاِتَِِوإِيَّ َِِفإِنَِّ؛ ِِبِْدَعةِحُمَْدَثةٍُِِكلَّ َِوُكلَّ ِبِْدَعةٍِِ،

ِِِ."َِضاَلَلة

،ِ(ِمنِّيَِفَلْيَسُِِسنَّتِيَِعنَِِْرِغَبَِِفَمنِْ)ِ:(وسلمِعليهِاهللِصىل)ِويقولِِِ

ِايِنِـَعَصَِِوَمنِِْاهللَ،َِأَطاعَِِْدِـَفقََِِأَطاَعنِيَِمنِْ:ِ)(وسلمِعليهِاهللِصىل)ِويقول

ِِ.ِ(اهللََِعىصَِفَقْدِ

ِِِِ ِ)َريِضَ َِعبَّاٍس ِاْبُن ََِلِِْ:َعنُْهاَم(ِاهللَوَقاَل ِبَِثاَلٍث َِمْقُروَنًة َِنَزَلْت ِآَياٍت َثاَلُث

َِقِرينَتَِها،ِإْحَداَها ِبَِغرْيِ  جل مك لك ُّٱِ:َقْولهَِتَعاىَلِِ:ُتْقَبْلِِمنَْهاَِواِحَدة 
ِ:ْقَبْلِِمنُْه،َِوالثَّانَِيُةَِقْولهَِتَعاىَلَِوََلُِْيطِْعَِرُسوَلُهََِلِْيُِِاهللَفَمْنَِأَطاَعِِ َّحل

ُِْيْقَبْلِِ َّ ىن  نن من زن ُّٱ ََِل ُِْيَزكِّ َِوََل َفَمْنَِصىلَّ

َِتَعاىَلِنْهُِمِِ َِقْوله ِالثَّالَِثُة ِِِ َّىت نت مت زتُّٱِ:، َِشَكَر ِاهللَفَمْن

                                                           

نَِّةِ–(ِِسننِأيبِداود1ِ) ِحمييِحممد:ِِحتقيقِ،ِِ(4601،ِحديثِرقمِ)كتابِِالسنةِ،ِبابِيِفُِلُزوِمِالسُّ

ِ.ِبريوتِ–ِصيداِالعرصية،ِاملكتبة:ِنرشِ،ِاحلميدِعبدِالدين

ِبابِالرتغيبِيفِالنكاح-(ِصحيحِالبخاري2) (ِ،ِوصحيح5063ِ،ِحديثِرقمِ)كتابِالنكاح،

ِ-مسلم ُِمَؤَنُه َِوَوَجَد ِإَِلْيِه، َِنْفُسُه َِتاَقْت ِملَِْن ِالنَِّكاِح َِبابِاْستِْحَباِب ،ِحديثِرقمِكتابِالنكاحِ،

(1401.)ِ

ِصحيحِالبخاري3) )-ِ ِبابَِقْوِل َِوُأويِلِ}ِوََِتَعاىَلِِاهللكتابِاألَْحَكاِم، ُسوَل ِالرَّ َِوَأطِيُعوا ِاهللََّ َأطِيُعوا

ِِمنُْكمِْ ِ){اأْلَْمِر ِحديثِرقم ِمسلم1131، ِوصحيح ِاإِلَماَرةِِِ-(، َِطاَعِةِِكتاب ُِوُجوِب َِباب ،

ِريِمَهاِيِفِاملَْْعِصَيِة،ِحديثِرقمِ) َِمْعِصَيٍة،َِوحَتْ  (.1135اأْلَُمَراِءِيِفَِغرْيِ

ِِ.51ِ(ِالنساءِ:4ِ)

ِِ.43ِلبقرةِ:ِ(ِا5)

ِِ.14ِ(ِلقامنِ:6ِ)
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ِالَِدْيِهََِلُِْيْقَبْلِِمنْهَُِوََلَِْيْشُكْرِوَِ َم(ِاهللِ،َِولَِذاَِقاَلِ)َصىلَّ ِيِفِِاهللِِرَضا"ِ:َعَلْيِهَِوَسلَّ

ِِ."اْلَوالَِدْينَِِِسَخطِِِيِفِِاهللَِوَسَخطُِِاْلَوالَِدْيِن،ِِرَضا

ِرجبِاحلنبلِلقنوِِِ ِحنبلِعنابن ِبن ِأْحد ِأنهِِاإلمام ِاهلل( )رْحه

ِقال ْساَلمُِِِأُصوُلِ: َِأَحاِديَثَِِثاَلَثةَِِِعىَلِِاإْلِ ُِعَمرََِِحِديُثِ: ِاأْلَْعاَمُلِِاَمِإِنَِّ):

َِعائَِشةََِِوَحِديُثِِ(بِالنِّيَّاِتِ ِ(َردِ َِفُهوَِِِمنْهَُِِلْيَسَِِماَِهَذاَِأْمِرَناِيِفَِِأْحَدَثَِِمنِْ):

اَلُلِ):َِبِشريٍِِْبنِِِالنُّْعاَمنَِِِوَحِديُثِ ِ ِاحْلَ َرامَُِِبنيِّ ِ َِواحْلَ ِِ.(َبنيِّ

جْستاينِداودِأيبوعنِِِِِِ ِقالِِالسِّ ِأنه :َِأَحاِديَثََِِخَْسةَِِِعىَلَِِيُدورُِِاْلِفْقهُِ:

اَلُلِ ِ ِ)احْلَ َرامَُِِبنيِّ (َِواحْلَ ِ)َِوَقْولِهِِِ،َِبنيِّ  ِ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَِصىلَّ رَِِ)اَلِ: َِواَلِِرَضَ

                                                           

(1ِ ِللبيهقي ِاإليامن ِشعب ِ)با6/111ِ( ِرقم ِحديث ِالوالدين ِبر ِيف ِالكتبِِ(1130ب ِدار ط:

 بريوتِ.ِِ،العلميةِ

(2ِ ِهو( الميِرجبِبنِأْحدِبنِالرْحنِعبدِالدينِزينِالفرجِأبو: ِبابنِاملعروفِ،ِالبغداديِالس 

ِمنِ،ِفنونهِيفِاإلمامةِدرجةِبلغِللحديث،ِحافظِ،ِهـ136ِسنةِبغدادِيفِولدِاحلنبل،َِرَجب

ِِمؤلفاتهِأهمِمنِ،ِاحلنبلِاملذهبِأعالم ِيفِتويفِاملعارف،ِولطائفِ،ِواحلكمِالعلومِجامع:

ِنرشِ،3/215ِِللزركلِاألعالمِ.ِهـ115ِسنةِدمشق ِالطبعةِ،ِللمالينيِالعلمِدار: ِاخلامسة:

 .ِم2002ِعرشة

ِاألئمةِرابعِ،ِهـ164ِسنةِبغدادِيفُِولدِالذهل،ِالشيباينِحنبلِبنِمدحمِبنِأْحدِاهللِعبدِأبو:ِهوِ(3)

ِسنةِتويفِاإلسالمي،ِالفقهِيفِاحلنبلِاملذهبِوصاحبِواجلامعة،ِالسنةِأهلِعندِاألربعة

ِ)هـ241 ِهـ141:ِاملتوىف)ِالذهبيِالدينِلشمسِالنبالءِأعالمِسري. )11ِ :ِحتقيقِ،111/

ِالثالثةِِالطبعةِ،ِالرسالةِمؤسسة:ِنرشِ،ِاألرناؤوطِشعيبِالشيخِبإرشافِاملحققنيِمنِجمموعة

 .م1115/ِِهـ1405ِ

 .بريوتِ–،ِط:ِدارِاملعرفة1/61ِجامعِالعلومِواحلكمِالبنِرجبِاحلنبلِ(4ِ)

ِإمامِأهل5ِ) (ِهوِاإلمامِأبوِداودِ،ِسليامنِبنِاألشعثِبنِإسحاقِبنِبشريِاألزديِالسجستاينِ،

تويفِبالبرصةِِتابِالسننِوهوِأحدِالكتبِالستةِ،تانِ،ِصاحبِكاحلديثِيفِزمانه.ِأصلهِمنِسجس

 (ِ.3ِ/122(ِطِالرسالةِ،ِواألعالمِللزركل13ِ/203ِهـ.ِ)سريِأعالمِالنبالءِ)215سنةِ
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اَر( ينُِ)َِوَقْولِهِِِبِالنِّيَّاِت(،ِ)اأْلَْعاَمُلَِِوَقْولِهِِِ،ِرِضَ َِوَقْولِهِِِ،ِالنَِّصيَحُة(ِالدِّ ِ)َما:

ِ.ِاْسَتَطْعُتْم(َِماِِمنْهَُِِفْأُتواِبِهَِِِأَمْرُتُكمِِْ)َوَماِ،َِفاْجَتنُِبوُه(َِعنْهُُِِتُكمَِْنَيِْ

ِإالِِِِِِ ِمنزلتها ِوعظيم ِوحجيتها ِاملرشفة ِالنبوية ِالسنة ِمكانة ِيف والِجيادل

ِالنبويةِِ،جاحدِأوِمعاندِالِيعتدِبقوله فقدِأمجعِأهلِالعلمِعىلِأنِالسنة

ِ ِاملصدر ِهي ِللترشيعاملطهرة ِهباِ،الثاين ِالفائقة ِالعناية ِكانت ِثمة ِ،ومن

ِوخترجياِ،وروايةِ،حفًظا ِلألحكامِ،ورشحاِ،وتدوينا، ِأنِِ،واستنباطا غري

وقوفِبعضِقارصيِالفهمِعندِظواهرِالنصوصِدونِفهمِمقاصدهاِقدِ

وهوِماِجيعلِاحلديثِعنِِ،أدىِإىلِاجلمودِواالنغالقِيفِكثريِمنِالقضايا

ِل ِاملقاصدي ِرضوريًِّالفهم ِأمًرا ِالنبوية ِاجلمودِلسنة ِلكرسِدوائر ا ِوملحًّ ا

ِِِواالنغالقِوالتحجرِالفكري.

يقولِِ،والِشكِأنِالسنةِجاءتِشارحةِومبينةِومتممةِللقرآنِالكريمِِِِِ

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱِ:وتعاىلِاحلقِسبحانه
ِسبحانهِ، ٌَّّ ٰى ٰر  مق حق ُّٱِِ:ويقول
 هل خلمل حل جل مك لك خك حك جك
ِسبحانهويقِ، ٱَّمم خم حم جم ِول  ىن من ُّٱ:
 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين

                                                           

ِ.63(ِجامعِالعلومِواحلكمِالبنِرجبِاحلنبلِص1ِ)

ِ.44ِ(ِالنحل:2ِ)

ِ.113(ِالنساء:3ِ)
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ِ، َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

ِ ِسبحانه:  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱويقول
 زت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ  نئ مئ
ِوجل( َّ مت ِ)عز ِوقال  مل يك ىك مك ُّٱِ:،

 ىن نن من رنزن مم ام  يل ىل
ِ. َّ ٰى ين

اِـوغريمه)رْحهامِاهلل(ِِيـامِالشافعـواإلمِفقدِذكرِاحلسنِالبرصيِِِِِ

ِرسولِاهللِ)صىلِمنِأهلِالعلمِوكثريِمنِاملفرسينِأنِاحلكمةِهناِهيِسنة

ِ.اهللِعليهِوسلم(

ِاِـالسنةِحديثًِِنِعنِحجيةوـاءِواألصوليــاءِوالفقهـــدِحتدثِالعلمــوقِِ

                                                           

 .2ِ(ِاجلمعة:1ِ)

 .231ِ(ِالبقرة:2ِ)

 .34ِحزاب:ِ(ِاأل3)

تابعيِ،ِكانِإمامِأهلِالبرصةِ،ِوحربِاألمةِيفِزمنهِ،ِماتِسنةِِاحلسنِبنِيسارِالبرصيِ،ِ:هو(4ِِ)

 (.2ِ/226)األعالمِللزركلِِ.ِِهـ110

(5)ِِ ِالسنةِهو: ِأهل ِعند ِاألربعة ِاألئمة ِثالث ،ِ ِالقريش  ِالشافعي  ِإدريس ِبن ِحممد ِاهلل ِعبد أبو

ِ ِوصاحبِاملذهبِالشافعي ِعامِواجلامعة، ِبغزة ِاهلل( ِ)رْحه ِولد ،ِ ِالفقه ِأصول ومؤسسِعلم

،ِومنِأهمِمؤلفاته:ِكتابِاألم،ِوالرسالةِ،ِوهوِأولِكتابِصنفِيفِعلمِأصولِالفقه،ِِهـ150

 .ِ(6ِ/26ِللزركلِاألعالم)ِ.هـ204ِتويفِيفِمرصِسنةِ

ِمنِسورةِالبقرة.(121ِ(ِراجعِيفِذلك:ِتفسريِالطربيِوابنِكثريِوغريمهاِلآليةِ)6)
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ِاـمستفيًضِ ِيقول ،ِ ِاهلل)ِيـافعـالشاإلمـام ِوضع(رْحه ِوجل(ِِاهللِ: )عز

ِ-ِأبانِالذيِاملوضعَِِهوكتابِِِهوفرِضِِينهدِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِمنِرسوَله

مِطاعته،ِمنِافرتضِبامِلِدينهِعَلاًمِِجعلهِهأنِ-ِثناؤهِجل ِمعصيته،ِمنِوحرَّ

ِاإليامنِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِمعِبرسولهِباإليامنِقرنِبامِفضيلتهِمنِوأبان

ِوتعاىل ِتبارك ِفقال ،ِ  هب مب خب حب جب ُّٱِ:به
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت
)َّ حس  جس مخ محجخ )

ِماِالذيِاإليامنِابتداءِكاملِجعلفِ،

ِعـفلوِآمنِعبدِبهِوَلِيؤمنِبرسولهَِلِيقِ،باهللِورسولهِانَِـاإليمِلهِتبعِ ِسواه

عليهِاسمِكاملِاإليامنِأبًداِحتىِيؤمنِبرسولهِمعه
( )
. 

ِِِ ِاهلل)ويقول ِ(رْحه :ِْ ِِعْلمٍِِإىَلَِِنْفَسهَُِِنَسَبَِِأوِِْالنَّاُسَِِنَسَبهَُِِأَحًداَِأْسَمعََِِْل

َِِعزَِّ)ِاهللَِفَرَضَِِأنِِْيِفِِالُِفِخُيَِ َباعَِِ(َوَجلَّ ِعليهَِِأْمرِِِاتِّ ِاهلل ِ)صىل ِاهلل رسول

حلكمهِبأنِاهللِ)عزِوجل(َِلِجيعلِألحدِبعدهِإالِاتباعه،ِِوسلم(ِوالتسليمَِ

ِرسولهِ ِقولِبكلِحالِإالِبكتابِاهللِأوِسنة ِالِيلزم صىلِاهللِعليهِ)وأنه

ِِ(وسلم ِوأن ِهلام ِتبع ِسوامها ِما ِعلينوأن ِتعاىل ِاهلل ِمنِــفرض ِوعىل ا

ِوقبلنـدنـــبع ِقبـا ِيف ِاخلبـا ِوسلم(ـول ِعليه ِاهلل ِ)صىل ِاهلل ِرسول ِعن ِر

واحد
( )
.ِ

                                                           

ِ.15احلجراتِ:ِِ(1)

ِبريوت.ِ،،ِط:ِدارِالكتبِالعلمية1/15ِِالرسالةِلإلمامِالشافعي،ِحتقيق:ِالشيخِأْحدِشاكرِِ(2)

ِبريوت.ِ،،ِط:ِدارِاملعرفة1ِ/211ِِكَِتاُبِمِجَاِعِاْلِعْلِمِِ-األمِللشافعيِِ(3)
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ِحزمِويقولِِِِِِ ابن
( )
ِاهلل)ِ ِأربعِ(رْحه ِالظهر ِأن ُِوِجد ِقرآن ِأيِّ ِيف :

ركعات،ِوأنِاملغربِثالثَِرَكَعات،ِوأنِالركوعِعىلِصفةِكذا،ِوالسجودِ

ِو ِكذا، ِالصوم،ِعىلِصفة ِيف َتنَب ِجُيْ ِما ِوبيان ِوالسالم، ِفيها ِالقراءة صفة

ِومقدارِاألعدادِ ِوالغنمِواإلبلِوالبقر، ِالذهبِوالفضة، ِزكاة وبيانِكيفية

ِأعاملِاحلجِمنِوقتِ ِوبيان ِاملأخوذة، ِالزكاة ِومقدار ِالزكاة، ِمنها املأخوذ

ام،ِالوقوفِبعرفة،ِوصفةِالصالةِهباِوبمزدلِفة،ِورميِاجلامر،ِوصفةِاإلحر

ضاعِاملحرم،ِوماِحيرمِمنِاملآكل،ِ َتنَبِفيه،ِوقطعِالسارق،ِوصفةِالرَّ وماِجُيْ

َوِصَفَتاِالذبائحِوالضحايا،ِوأحكامِاحلدود،ِوصفةِوقوعِالطالق،ِوأحكامِ

ِواْلُعْمَرى،ِ ِوبيانِالربا،ِواألقضيةِوالتداعي،ِواأليامن،ِواألحباس، البيوع،

لِلوُِتركناِوإياهاَِلَِنْدِرِالقرآنِمُجَِوالصدقاتِوسائرِأنواعِالفقه؟ِوإنامِيفِ

صىلِاهللِ)عنِالنبيِِِاملرجوعِإليهِيفِكلِذلكِالنقُلِكيفِنعملِهبا؟ِوإنام

(عليهِوسلم
( )
.ِ

ويقولِِالشوكاينِِِِِ
( )
ِلِـدِبهِمنِأهـدِاتفقِمنِيعتـاعلمِأنهِقِ:)رْحهِاهلل(ِ

                                                           

ءِاألندلسِ،ِمنِأهمِأبوِحممدِعلِبنِأْحدِبنِسعيدِبنِحزمِاألندليسِالقرطبيِ،ِمنِأكربِعلام(1) 

مؤلفاتهِ:ِاملحىلِ،ِالفصلِيفِاملللِواألهواءِوالنحل،ِاإلحكامِيفِأصولِاألحكامِ،ِطوقِاحلاممةِ،ِ

ِ(.254 /4ِلزركلل األعالم)م.1064ِهـِ/456ِِتويفِسنةِ

ِ،ِدارِاآلفاقِاجلديدة،ِبريوتِ.2ِ/11ِِاإلحكامِيفِأصولِاألحكامِالبنِحزمِالظاهريِ(2) 

لِبنِحممدِبنِعبدِاهللِالشوكاينِ،ِفقيهِجمتهدِمنِكبارِعلامءِاليمن،ِمنِأهمِمؤلفاتهِ:ِحممدِبنِعِ(3)

ِ.ِ(211 /6)األعالمِللزركلِِ.ِِم1134-هـ1151نيلِاألوطارِ،ِوفتحِالقدير،ِتويفِبصنعاءِ
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كالقرآنِيفِحتليلِوأناِمستقلةِبترشيعِاألحكام،ِهرةِطالعلمِعىلِأنِالسنةِامل

ِاحلاللِوحتريمِاحلرام ،ِ ِ)ِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)وقدِثبتِعنه ِقال: َِأالأنه

ِوَِ (َمَعهَُِِوِمْثَلهُِِاْلُقْرآنَُِِأوتِيُتِِإيِنِّ
( )
أوتيتِالقرآنِوأوتيتِمثلهِمنِالسنةِ:ِأيِ

وحتريمِكلِذيِ،ِوذلكِكتحريمِحلومِاحلمرِاألهلية،ِالتيَِلِينطقِهباِالقرآن

عليهِاحلرصِيأيتِوغريِذلكِمماِال،ِباعِوخملبِمنِالطرينابِمنِالس
( )
.ِ

ِواستق ِاملطهرة ِالسنة ِحجية ِثبوت ِأن ِواحلاصل :ِ ِبترشيعِـالهلـويقول ا

ِض ِدينيـاألحكام ِِةـرورة ِخي، ِحـوال ِال ِمن ِإال ِذلك ِديـالفِيف ِيف ِله نِـظ

اإلسالم
( )
.ِ

ِاهلل(ِويسـاأللِيقولوِِِِِ )رْحه
( )
ِفيامِطاعتهِالزمواِي:أِ{اهللَِأطِيُعواِْ}:

امهِإليكمِيفِأحكِلتبليغِاملبعوث{وَلُِسِالرََِِّوَأطِيُعواِْ}ِعنهِوناكمِبهِأمركم

ِأيًضِك ِعنه ِوينهاكم ِبه ِيأمركم ِما ِِ،ال ِالفعل ِكانتِ-وأعاد طاعةِ وإن

ِ(والسالمِالصالةِعليه)ِبشأنهِاعتناءِ-ِتعاىلِاهللِبطاعةِمقرتنة الرسول

ِهِــلِبأنِاــالقرآن،ِوإيذانًِِيفِليسِماِالامتثِجيبِالِأنهِلتوهمِاوقطعًِ ِِ)صىل 

                                                           

ِ(.11114ِحديثِرقمِ)21/410ِرواهِاإلمامِأْحدِيفِمسندهِبنحوهِِ(1)

ِ،ِدارِالكتابِالعريب.1ِ/16ِقِمنِعلمِاألصولِللشوكاينِإرشادِالفحولِإىلِحتقيقِاحلِ(2)

ِ.1ِ/16ِاملصدرِالسابق(3) 

إىلِمدينةِألوسِوهيِجزيرةِيفِوسطِنرِالفراتِبمحافظةِِةحممودِشهابِالدينِاأللويسِ،ِنسبِ(4)

ِببلده ِتقلدِاإلفتاء ِوشاعر، ِوأديب، ِوفقيه، ِوحمدث، ِمفرس، ِِاألنبار، ِثمِانقطع1241ِعام ،ِ هـ

ِِللزركلِاألعالم)م(.1154ِِ-هـ1103سنةِمنِأهمِمؤلفاته:ِتفسريِروحِاملعاين،ِتويفِ،ِللعلم

1ِ/112.)ِ
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هلغريَِلِيثبتِبالطاعةِالالًِــستقاوسل م(ِِعليهِاهلل
( )
.ِ

عبدِالوهابِخالفِ/ويقولِاألستاذِِِِِ
( )
إماِأنِتكونِِ)رْحهِاهلل(:ِالسنةِ

ل ةِملاِجاءِيفِالقرآنِجممال،ِأوِمقيِّدةِماِجاءِفيهِمطلسنةِمفص  قا،ِأوِةِومفرسِّ

َصِ اخمصِّ ،ِفيكونِهذاِالتفسريِأوِالتقييدِأوِالتخصيصِالذيِةِماِجاءِفيهِعامًّ

ألنِاهللِسبحانهِمنحِِ،منِالذيِجاءِيفِالقرآنِللمرادوردتِبهِالسنةِتبييناِ

ِ ِشأنه: ِعز ِبقوله ِالتبينيِلنصوصِالقرآن ِحق   حي جي ُّٱرسوله
 َّٰر ٰذ يي ىي مي خي

( )
ِهذا ِومن ِالتيِِ:، السنن

ِا ِوإيتاء ِالصالة، ِبإقامةِفصلتِإقامة ِأمر ِالقرآن ِألن ِالبيت، ِوحج لزكاة،

الصالة،ِوإيتاءِالزكاة،ِوحجِالبيت،ِوَلِيفصلِعددِركعاتِالصالة،ِوالِ

ِوالسننِالعمليةِومقاديرِالزكاة،ِو نتِيَِّالقوليةِهيِالتيِبَِالِمناسكِاحلج،

ِوكذلك ِاإلمجال؟  َّٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱهذا

( )
ِ،ِِِِِ

                                                           

،ِط:ِدارِإحياءِالرتاثِالعريب5/65ِِروحِاملعاينِيفِتفسريِالقرآنِالعظيمِوالسبعِاملثاينِلأللويسِِ(1)

ِبريوتِ.ِ–

ِ،صاحبِم1111ِسنةِولدِة،القاهرِيفِالعربيةِاللغةِجممعِعضوِالفقيه،ِاألصويل،ِاملحدثِهو(2) 

ِثمِم1120ِسنةِالرشعيةِباملحاكمِقاضياِعنيِالفقه،ِأصولِعلمِيفِخصوًصاِالكثريةِاملؤلفات

ِالرشعيةِباملحاكمِمفتشاًِِعنيِحتىِهباِوبقيِم1124ِسنةِاألوقافِبوزارةِللمساجدِمديراًِِنقل

ِم1131سنةِمنتصفِيف ِم1134ِسنةِأوائلِيفِهباِمدرساًِِالقاهرةِجامعةِحقوقِكليةِانتدبته.

ِانظر)ِِِهـ،1315ِتويفِم،1141ِسنةِاملعاشِإىلِأحالتهِحتىِاإلسالميةِللرشيعةِأستاذاِوبقي

ِ.3ِِِِِِص(ِالترشيعِتاريخِوخالصةِالفقهِأصولِعلم)ِكتابهِمقدمةِيفِترمجته

ِ.44ِالنحل:ِِ(3)

ِ.215ِالبقرةِ:ِِ(4)
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واهللِحرمِِ،،ِوأنواعِالرباِاملحرماسدهتِصحيحِالبيعِوفنَِيَِّةِهيِالتيِبَِوالسن

ِالبحر ِميتة ِعدا ِما ِمنها ِهيِالتيِبينتِاملراد ِوالسنة وغريِذلكِمنِِ،امليتة،

ِلهِ ِوتعتربِمكملة ِوعامه، ِمنِجمملِالقرآنِومطلقه السننِالتيِبينتِاملراد

وملحقةِبهِ
( )
.ِ

دِوتأسيًساِعىلِكلِماِسبقِمنِنصوصِالقرآنِالكريمِوسنةِاحلبيبِحممِِِِِ

)صىلِاهللِعليهِوسلم(،ِوأقوالِأهلِالعلم،ِيتضحِلناِإمجاعِأهلِالعلمِعىلِ

عظيمِمكانةِالسنةِالنبوية،ِوعىلِحجيتهاِشارحةِومفرسةِومبينةِومتممة،ِ

لهِيفِالعلمِ،ِوالِِمعاند،ِأوِشخصِالِحظَِِّوالِجيادلِيفِذلكِإالِجاحدِأ

ِ.دِبرأيهِعندِأهلِاالعتبارِوالنظريعت

ِ

*ِِِِ*ِِِِ*ِ

  

                                                           

ِعةِاملدينِبمرص.ط:ِمطب40ِِ،ِعبدِالوهابِخالفِ،ِصِِعلمِأصولِالفقه(1) 
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 جديدحتمية الت

 

ة،ِالقضاياِالفقهيفهمِوعرضِمماِالِشكِفيهِأنِاإلقدامِعىلِالتجديدِيفِِِِِِ

،ِحيتاجِيفِبعضِالقضاياِالقابلةِلالجتهاد،ِووالنظرِيفِاملستجداتِالعرصية

ِ ِحمسوبة ِوجرأة ِوشجاعة ِعميق ِوفهم ِودراية ِرؤية ِتقديرِإىل ِوحسن ،

 .ِآنِواحدلألمورِيف

بامِيعينهِعىلِ)عزِوجل(ِكامِأنهِحيتاجِمنِصاحبهِإىلِإخالصِالني ةِهللِِِِِِ

ِبابِاالجتهادِوعىلِحتملِالنقدِوالسهامِالالذعةحسنِالفهمِ ،ِممنِأغلقوا

أنِاألمةَِلِولنِتلدِجمتهًداِبعد،ِوأناِعقمتِعقاًمِالِوأقسمواِجهدِأيامنمِ

بالعلمِوالِبالفقهِناسنيِأوِمتجاهلنيِأنِاهللِ)عزِوجل(َِلِخيصِ،ِمتبراءِمنه

اهللِعليهِ،ِأوِزماًناِدونِزمانِ،ِوأنِاخلريِيفِأمةِحممدِ)صىلِقوًماِدونِقوم

ِ.وسلم(ِإىلِيومِالقيامة

،ِفإننيِأؤكدِعىلِالثوابتِواألمورِعىلِأيِمزايداتولكيِنقطعِالطريقِِِِِِ

ِ:التالية

يِالثبوتِوالداللة،ِوماِأمجعتِعليهِاألمةِوصارِأنِماِثبتِبدليلِقطعِ-1

دِوفرائضِاإلسالمِمنِوجوبِمعلوًماِمنِالدينِبالرضورةِكأصولِالعقائ

،ِكلِذلكِالِسبيال،ِوحجِالبيتِملنِاستطاعِإليهِ،ِوالصيام،ِوالزكاةالصالة

ِأمور ِفهي ِفيه، ِللخالف ِواملكانِِجمال ِالزمان ِبتغري  ِتتغري ِال ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتوقيفية

ِهواألشخاصِاألحوالو ِاالجتهاد ِفمجال ِليسِفيهِ، ِكلِحكمِرشعي و
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يـزالـــدِالغـامـوِحـامِأبـ،ِيقولِاإلمدليلِقطعي
( )
ابهِـيفِكت)رْحهِاهلل(ِِ

ِاألمةِِاملستصفى: ِاتفقتِعليه ووجوبِالصلواتِاخلمسِوالزكواتِوما

ِحم ِذلك ِفليس ِاملخالف، ِفيها ِيأثم ِقطعية ِأدلة ِفيه ِالرشع ِجليات لِمن

االجتهاد
( )
.ِ

ِاملجتهدينِ-2 ِاألئمة ِآلراء ِواالحرتام ِالتقدير ِبكل ِننظر ِأيبِِ:أننا اإلمام

ِأْحدِ،حنيفة ِواإلمام ِالشافعي، ِواإلمام ِمالك، ِواإلمام ِكان ِومن عىلِ،

،ِنرىِأنمِمجيًعاِأهلِاملعتربينِيفِاجتهادهمِشاكلتهمِمنِالعلامءِوالفقهاء

ِ ِوفضل، ِعلم ِفقد ِكل  ِيفِبذل ِوسعه ِواالستنباطِِمنهم يفِضوءِاالجتهاد

ِ،ِوتلقتِاألمةِمذاهبهمِبالرضاِوالقبولِ.معطياتِعرصه

3-ِِ ِأن ِأيًضا ِنؤمن ِأوِِوزمانابعضِالفتاوىِناسبتِعرصها ِمكانا، أو

ِاقتضتهِاملصلحةِيفِأحوالِاملستفتني ِيفِعرصِوفقِما ِكانِراجًحا ،ِوأنِما

روفِهذاِالعرصِتغريتِظذلكِالعرصِقدِيكونِمرجوًحاِيفِعرصِآخرِإذاِ

،ِويفِ،ِويفِبيئةِمعينةبهِيفِعرصِمعني،ِوأنِاملفتىِتغريِوجهِاملصلحةِفيهو

                                                           

هـ(ِفيلسوف،ِمتصوف،ِلهِنحوِمئتيِمصنفِ،505ِأبوِحامدِحممدِبنِحممدِالغزايلِ)املتوىف:ِ(1) 

ةِاإلسالم"ُلق بِبـِ ،ِمنِأهمِمؤلفاته:ِإحياءِعلومِالدين،ِاالقتصادِيفِاالعتقاد.ِ)طبقاتِ"حج 

ِ ِالكربى ِالشافعية ِقيقحتِ،6/111للسبكي ِد: ِنِالطناحيِحممدِحممود. ِرش، ِللطباعةِجره:

ِ(.1/22واألعالمِللزركلِِ.ِهـ1413ِالثانية،:ِالطبعة،ِِوالتوزيعِوالنرش

،ِحتقيق:ِحممدِعبدِالسالمِعبدِالشايفِ،ِط:ِدارِالكتب345ِِاملستصفىِأليبِحامدِالغزايلِصِ(2) 

ِالعلميةِ.
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ِالعرص،ِقدِيصبحِغريهِأوىلِمنهِيفِظلِظروفِمعينة ،ِأوِاإلفتاءِبهِإذاِتغري 

تِالظروفت تِالبيئة،ِأوِتغري  ،ِماِدامِذلكِكلهِيفِضوءِالدليلِالرشعيِغري 

منِِوأِ-هوِِعنِمنِاماِدامِاألمرِصادرًِِ؛ملعترب،ِواملقاصدِالعامةِللرشيعةا

ِ.ِأهلِلالجتهادِوالنظرِ-هم

ِِِِِِِِ ِالقرايف ِاإلمام ِذكر وقد
( )
ِِ ِاهلل( ِينبغيِ)رْحه ِأنه :ِ ِاإلحكام ِكتابه يف

ِمستفٍتِ ِعليه ِورد ِإذا ِاملفتيِِللمفتي ِالذيِمنه ِالبلد ِأهل ِمن ِأنه ِيعلم ال

ِأالِيُِ ِالفتيا ِحتىوموضع ِيفتىِبه ِأن ِعادته ِبام ِوهلِِفتيه ،ِ ِعنِبلده يسأله

حدثِهلمِعرفِيفِذلكِالبلدِيفِهذاِاللفظِاللغويِأمِالِ؟ِ
( )
ِ

ِبالرأيِوالرأيِاآلخرِ-4  ِنؤمن ِأننا ِتعدد ِوبإمكانية الصوابِيفِبعضِ،

،ِوإذاِروفِالفتوىِومالبساهتاِومقدماهتا،ِيفِضوءِتعددِظالقضاياِاخلالفي ة

خلطأِورأيِغرييِاِرأييِصوابِحيتملِ:كانِبعضِسلفناِالصالحِقدِقال

كالِالرأينيِقدِِإنِ:،ِفإنناِنذهبِأبعدِمنِذلكِفنقولخطأِحيتملِالصواب

،ِفنأخذِبامِنراهِغريِأنِأحدمهاِراجحِواآلخرِمرجوح،ِيكونانِعىلِصواب

ِم ِمرجوًحاراجًحا ِنراه ِملا ِختطئتنا ِعدم ِلالجتهادِ،ع ِأهال ِصاحبه ِدام ،ِما

ِ ِحظ ِاملعتربولرأيه ِالرشعي ِوالدليل ِالنظر ِليستِمن ِالراجحة ِفاألقوال ،

ِ.املرجوحةِليستِمهدرةِوالِمهدومةِ،ِواألقوالمعصومة

                                                           

ِشهابِأبو(1)  ِمرصيِبالقرايفِالشهريِاملالكيِإدريسِبنِأْحدِالدينِالعباس: ِواملنشأِاملولدِ،

ِ.(1/15ِللزركلِاألعالم)،ِِهـ614:ِ،ِتويفِعامِصولواألِالفقهِيفِجليلةِمصنفاتِله،ِِوالوفاة

ِاإلسالميةِالبشائرِدار،232ِصِِ،راجعِ:ِاإلحكامِيفِمتييزِالفتاوىِعنِاألحكامِلإلمامِالقرايف(2) 

ِ.لبنانِ–ِبريوتِوالتوزيع،ِوالنرشِللطباعة
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ِالعصِأنَِِّ-5 ِاحلياة ِوترية ِاجلـتسارع ِشتى ِيف ِ،ةـلعلمياِوانبـرية

ِإضةـوالتكنولوجيِ،اديةـــواالقتص ِإىلــ، ِوالتكتالتِِافة التقلبات

اتِالسيا ِواالواِسيةوالتحالفاتِواملتغري  ِواحلياتية ِكلِجتامعيةالقتصادية ،

ِإعادة ِوالفقهاء ِالعلامء ِعىل اتِذلكِحيتم ِاملتغري  ِهذه ِكل ِيفِضوء ؛ِالنظر

للخروجِمنِدوائرِاجلمودِالتيِحتاولِبعضِالتياراتِاملتشددةِفرضهاِمنِ

ِخاللِفرضِرؤيتهاِاجلامدةِاملنغلقةِعىلِاملجتمعِ.

6-ِِ ِواسًعاأن ِبابِاالجتهاد ِفتح ِعاإلسالم ِاهلل ِ)صىل ِنبينا ِأقر ِفقد ليهِ،

ِاالجتهادِحتىِيفِحياتهِ)صىلِاهللِ ِبعثِعليهِوسلم(وسلم(ِمبدأ ،ِفعندما

ُِمَعاذِبنِجبلصىلِاهللِعليهِوسلم) ِاْلَيَمِنَِقاَلِِ)ريضِاهللِعنه(ِ(ِسيدنا إىَِل

َِتقِْ"ِ:َلهُِ ؟َكْيَف َِقَضاء  َِعَرَضَِلَك َِقاَلِ"ِِضِإَِذا ،:ِِ ِ:َقاَلِِ،اهللَأْقِِضِبِكَِتاِب

"ِْ ِ(،صىلِاهللِعليهِوسلم)ِاهللَرُسوِلَِِفبُِسنَّةِِِ:َقاَلِِ،"؟اهللُهِيفِكَِتاِبِِجَتِْدَِفإِْنََِل

َأْجَتِهُدِرأييِِ:َقاَلِ،ِ"ِ؟اهللِكَِتاِبِِيِفَِِواَلِ اهلليفُِسنَِّةَِرُسوِلِِْدَِفإِْنََِلِْجَتِِ"ِ:َقاَلِ

ِآُلو،و َبِِ:َقاَلِِالَ ِ)ِاهللَِرُسوُلَِِفرَضَ ِ:َوَقاَلِِ،َِصْدَرهُِِ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ

"ِ ْمُد َِرُسِِهللاحْلَ َِرُسوَل َق ِالَِّذىَِوفَّ ِِاهللوِل ُِيْريِضَِرُسوَل ،ِواملرادِ"ِاهللملَِا

ِالِأقرصِيفِاالجتهادِوالنظرِيفِاملسألةِ.:ِأيِِ"الِآلوو"ِ:بقوله

ِعمدةِِِِِ ِيعد ِالرشيف ِالنبوي ِاحلديث ِهذا ِأن ِشك ِبابِِوال ِفتح يف

ِالقيامةاالجته ِيوم ِإىل ِالعقل ِوإعامل ِجبلِِاد ِبن ِمعاذ ِسيدنا ِحيثِبدأ ،

                                                           

 (.3512ِقضيةِ،ِبابِاجتهادِالرأيِيفِالقضاءِ،ِحديثِرقمِ)كتابِاألِ–(ِسننِأيبِداود1ِ)
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كاًمِفإنِوجدِيفِاملسألةِمناطِالفتوىُِحِظرِيفِكتابِاهلل،ِه(ِبالن)ريضِاهللِعن

سواءِِ،منِكتابِاهللِتعاىلِينطبقِعليهاِواقًعاَِحَكَمِفيهاِبامِوردِيفِكتابِاهلل

ِوالداللة ِالثبوت ِقطعي ِحكاًم ِالثبوِ،أكان ِقطعي ِحكاًم ِكان ِظنيِأم ت

قِاملناطِمعِحتقِِإعاملِالعقلِيفِاستخالصِاحلكم،أيِمماِحيتاجِإىلِ،الداللة

اِقرآنيَّاِالِقطعيِالداللةِِالواقعوانطباقِالنصِعىل ،ِفإنَِلِجيدِيفِاملسألةِنصَّ

ِوسلم( ِعليه ِاهلل ِ)صىل ِاهلل ِرسول ِسنة ِإىل ِانتقل ِظنيها ِأكانِِ؛وال سواء

أوِختصيصِِ،أوِتقييدِمطلقهِ،انِجمملهأوِبيِ،االنتقالِلتفسريِالنصِالقرآين

ةِللترشيعِتفصيلِيفِضوءِاملقاصدِالعام،ِأمِكانِحديًثاِمنشًئاِحلكمِعمومه

ِباحلكمِيفِاملساملتضمنةِيفِكتابِاهلل ِقاطًعا ِفإنَِلِجيدِحديًثا ألةِأوَِلِجيدِ،

،ِعمدِإىلِإعاملِالعقلِوقياسِاألشباهِوالنظائر،ِواجتهدِفيهاِحديًثاِأصالًِ

ِ.أيهِدونِتقصرير

ِِِِ:ولناِيفِذلكِوقفاتِ

كانِقدِبعثهِالنبيِ)صىلِِلِ)ريضِاهللِعنه(ـبنِجبِاِمعاذيدنـأنِسِ:األوىلِِِِِ

ِوَلِيقلِلهِسيدناِ ِإىلِاليمنِيفِحياتهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(، اهللِعليهِوسلم(

)صىلِ،ِوالِيفِسنةِرسولِاهللِكتابِاهللِتعاىلإذاَِلِأجدِحكاًمِيفِاملسألةِيفِِ:معاذ

،ِواًلِأرجعِإليكِأوِسأرسلِإليكِرسِأنتظرِأوِأتوقفِحتىِاهللِعليهِوسلم(

دِيفِ،ِبلِأطلقِلهِحريةِاالجتهاِعليهِوسلم(ِمنهِذلكِوَلِيطلبِالنبيِ)صىلِاهلل

تىِمراجعتهِوعرضِماِيقِضِبهِ،ِوَلِيطلبِمنهِححياتهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(

ْمُدِ"ِ:،ِقائالِلهرلنظادِواةِلالجته،ِبلِتركِلهِمساحةِواسعِعليه ِالَِّذىِهللِاحْلَ

َقِ  ."ِاهللَِرُسوَلُِِيْريِضِِملَِاِاهللَِرُسولَِِِرُسوَلَِِوفَّ
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ِ"ِ:قالِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِأنِالنبيِ:الثانيةِ ِذهِِ)عزِوجل(ِِاهللإِنَّ َِيْبَعُثِهِلَ

ِِدينََها ا ِهَلَ ُد ِجُيَدِّ َِمْن َِسنٍَة ِِماَئِة ُِكلِّ َِرْأِس َِعىَل ِة ِ"اأْلُمَّ ِهذاِ، ِأن وطبعي

،ِعاةِظروفِالعرصِومستجداتهومراِيدِالِيكونِإالِباالجتهادِوالنظرالتجد

 وقراءةِالواقعِقراءةِجديدةِيفِضوءِاملقاصدِالعامةِللترشيع.

ِعىلِ:الثالثة ِاهللِعليهم( ِ)رضوان ِالصحابة يِ)صىلِاهللِنجِالنبِلقدِصار

سيدناِعمرِبنِاخلطابِ)ريضِاهللِعنه(ِيبعثِفهذاِِعليهِوسلم(ِمنِبعده،

،ِاألشعريِ)ريضِاهللِعنه(ِموسىِبرسالتهِالتارخييةِيفِالقضاءِإىلِسيدناِأيب

أمريِاملؤمننيِإىلِأيبِموسىِبنِاخلطابِمنِعبدِاهللِعمرِ"وكانِمماِوردِفيهاِ

ِمت بعةِ:األشعري ِوُسن ة ِحمكمة َِفريضة  ِالقضاء ِبعدِفإنَّ ِأما ُِأْديِلَِ، ِإذا ِفافَهْم

ةٍِ إليك ِِبُِحجَّ َِِوَأْنِفذِِ، قَّ َِِوَضَحِِإَِذاِاحْلَ هُِ، َِِتَكلُّمِ َِينَْفعُِِاَلَِِفإِنَّ ،َِِلهَُِِنَفاذَِِاَلِِبَِحق 

ِعيُفَِِيْيَأَسِِاَلَِِحتَّىَِوَعْدلَِكَِِوجَمْلِِسَكَِِوْجِهَكِِيِفِِالنَّاسَِِِبنْيََِِوآسِِ ِِمنِِْالضَّ

يُفَِِيْطَمعَُِِواَلَِِعْدلَِكِ ِ َتَلُجِِفِياَمِالَفهَمِالفهَمِِ...َِحْيِفَكِِيِفِِالرشَّ يفِصدركِِخُيْ

َّا ِِْمِم ِِهلليفِكتابِاَِيْبُلْغَكََِِل اعرفِو،ِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)والِيفِسنَّةِالنبي 

ِواألشباه ِذلكِ،ِاألمثاَل ِعند ِاألموَر ِاهللِ،وِقِس ِإىل ِأحبِّها ِإىل ِاعِمد ِثم

ِفيامِترىوأشَبهه ِ."اِباحلق 

                                                           

 (.4211كَِتابِاملَْاَلِحِمِ،َِباُبَِماُِيْذَكُرِيِفَِقْرِنِاملِْاَئِةِ،ِحديثِرقمِ)ِ-(ِسننِأيبِداود1ِ)

كتابِيفِاألقضيةِواألحكامِوغريِذلكِ،ِكتابِعمرِ)ريضِاهللِعنه(ِإىلِِ-سننِالدارقطني(ِينظر:2ِ)

ِاملوقعنيِعنِربِالعاملني4/201ِأيبِموسىِ) ِوإعالم ِلبنان، ِبريوت، ،ِ ِاملعرفة ِدار البنِقيمِ(

 (ِحتقيق:ِطهِعبدِالرءوفِ،ِط:ِدارِاجليل،ِبريوت.1/15اجلوزيةِ)
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وَلِيطلبِعمرِ)ريضِاهللِعنه(ِمنِأيبِموسىِاألشعريِ)ريضِاهللِعنه(ِِِِِِ

ِإليه ِيطلأيضاِالتوقفِحتىِيرجع َِل ِأنه ِكام ِحتىِمَجِْ، الناسِعىلِِعَِبِمنه

،ِغريِأنِمستحبِومندوبِفيامِحيتاجِإىلِذلك،ِوإنِكانِذلكِمماِهوِاملسألة

،ِمعِتأكيدناِعىلِأنِرأيِإليهِلِذلكِمتىِاحتاجاملجتهدِإنامِيفعويلِاألمرِأوِ

ِيفِ ِاملعتربة ِللمصلحة ِاملقاصدِاحلاكمِيقطعِاخلالفِيفِاملختلفِفيه ضوء

ِ.العامةِللرشعِاحلنيف

أنِأيِتغيريِأوِجتديدِيفِتناولِقضاياِاخلطابِالِبدِأنِنضعِيفِاعتبارناِ-1

ِ ِأو ِيكونِموضعِإمجاع ِأن ِالِيمكن اتفاقِقبلِالدينيِعربِتاريخِالبرشية

ِاملجددينِ ِقناعات ِوفق ِوتقرص ِتطول ِزمنية ِفرتات ِأو ِملدد االختبار

وصمودهمِواجتهادهمِوقدرهتمِعىلِاإلقناعِبرؤاهمِالفكريةِاجلديدة،ِوأنِ

ِأنِ ِيمكن ِال ِاملستقرة ِاألوضاع ِمن ِواملستفيدين ِواملحافظني التقليديني

ِوايسلِِّ ِبالرسعة ِاملجددونموا ِإليها ِالتيِيطمح ِوبملسهولة ِعقالنيةِ، قدار

ِأقىصِالطرفِ ِإىل ِالذهاب ِيف ِعليهم ِاملحسوبني ِشطط ِوعدم املجددين

ِ ِيكون ِأفكارهماآلخر ِلتقبل ِاملجتمع ِعىلِاستعداد ِالطريق ِبقطعهم ،

ِ.أصحابِالفكرِاجلامدِواملتحجرِمنِطعنهمِيفِمقتل

ينضبطِبميزاينِالرشعِأنِِالذيِنسعىِإليهِجيبأنِالتجديدِعىلِنؤكدِِ-1

رتكِنًباِلغريِاملؤهلنيِوغريِاملتخصصنيِأوِاملتطاولنيِالذينِيُِ،ِوأالِوالعقل

ةِيفِـرحلــمل،ِواقـزانِدقيـ،ِفامليدحتتِدعوىِالتجدييريدونِهدمِالثوابتِ

ِالدقـــغ ِواخلطورةـاية ِيكتنة ِملا ِواخلارج، ِالداخل ِيف ِحتديات ِمن ،ِفها
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ِ ِله ِفأخطأ ِاجتهد ِإذا ِاملؤهل ِفلهِفاملتخصص ِفأصاب ِاجتهد ِوإن أجر،

ِإلصابته ِواآلخر ِالجتهاده ِاألول ِأجران، ِبغريِ، ِالفتوى ِعىل ِجترأ ِمن أما

ِفإنِأصابِفعلم ِوزران، ِفعليه ِوإنِأخطأ ِوزر، ِماِعليه ِاألولِالقتحامه ،

ِيرتتبِعىلِخطئهِمنِآثارِكانِ املجتمعِوالدينِليسِلهِبأهلِ،ِواآلخرِملا

ِ.اتِحتتاجِإىلِمنِيبنيِالِمنُِّيدم،ِيفِظلِأوقمًعاِيفِغنىِعنها

ِِِِِِ ِاستقرِكام ِما ِوإنكار ِعليها ِوالتجرؤ ِاملساسِبثوابتِالعقيدة ِأن نؤكد

وخاصةِيفِظلِمنهاِيفِوجدانِاألمةِالِخيدمِسوىِقوىِالتطرفِواإلرهابِ

ِهبا ِالسقطاتِالظروفِالتيِنمر ِتستغلِمثلِهذه ِألنِاجلامعاتِاملتطرفة ،

ِينبغيِالتنبهِلهِو؛ِلرتويجِشائعاتِالتفريطِيفِالثوابتِ احلذرِمنهِ،ِفإذاِمما

ِفال ِمنِجذوره ِنقِضِعىلِالتشدد ِأن ِنقِضِعىلِالتسيبِمنِِأردنا ِأن بد

ِمساوٍِجذوره ِفعل ِرد ِفعل ِفلكل ،ِِ ِيف ِاالجتاهِاملقدارله ِيف ِله ،ِومضاد

فإنِأنتِأمسكتِبأحدِالطرفنيِمالِِ،لكلِيشءِطرفانِووسطِ:ويقولون

ِ ِولذا ِلكِالطرفان، ِأنتِأمسكتِبالوسطِاستقام ِوإن ِاإلمامِاآلخر، قال

ِاهلل(ِاألوزاعي ِِبهِاهللِأَمرَِِأْمرٍِِمنِما"ِ:ِ)رْحه يطانِعارضِإال  ِفيهِالش 

امِيبايلِوالِبخصلتني فنحنِمعِالتيسريِالِِ"الت قصريِأوِالغلوِ :ِأصابِأُّي 

                                                           

ِ،ِزمانهِيفِالشامِأهلِإمامِاألوزاعي،ِحُيمدِبنِعمروِبنِالرْٰحنِعبُدِِعمروِأبوِاحلافظِاإلمام:ِهوِ(1)

ةِكبارِمنِانوكِ،ِهـ11ِسنةِبعلبكِيفُِولد ة،ِوالُسنَّةِاإلسالمِعنِاملُدافعنيِاألئمَّ ِيفِتويفِالنبويَّ

 (ِ.1/101ِالنبالءِأعالمِسري.ِ)هـ151ِسنةِبريوت

 ِ(ِط:ِدارِالكتابِالعريب.332املقاصدِاحلسنةِللسخاويِِ،ِصِ)(2ِ)
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ِوالِمع ِالدينيِِالتعسري ِااللتزام ِومع ِالتفريط، ِال ِالسامحة ِومع التسيب،

ِتشدد ِأي ِدون ِواألخالقي ِفبنيِِوالقيمي ِانغالق، ِأو ِمجود ِأو ِتطرف أو

ِدقيق ِوبنيِالتيسريِوالتسيبِخيطِجد ِخيطِجدِدقيق، ِوااللتزام ِ،التشدد

غريِِ،اِهلاهًِاقِِوالعاقلِمنِيدركِهذهِالفروقِالدقيقة،ِويقفِعندِحدودهاِفَِ

،ِِالقرآنِعلومِيفِنقلِاإلمامِالسيوطيِيفِكتابهِاإلتقانوقدِغافلِعنها،ِ

ِإِْبَراِهيمَِِْبنُِِِمَضاِرِبِِْبنَِِإِْبَراِهيمَِِإِْسَحاَقَِِأَباِلِ:َِسِمْعُتِعنِاملاورديِأنهِقا

َسنْيََِِسَأْلُتِ:َِيُقوُلَِِأيِبَِِسِمْعُتِ:َِيُقوُلِ ِرُجِِإِنََّكِ:َِفُقْلُتِِاْلَفْضلِِِْبنَِِاحْلُ َِأْمَثاَلِِخُتْ

ِ؟"َأْوَساُطَهاِاأْلُُمورَِِِخرْيُِِ"اهللِكَِتاِبِِيِفِِجَتُِدَِِفَهْلِِاْلُقْرآنِِِِمنََِِواْلَعَجمِِِاْلَعَرِبِ

 جض مص خص حص مس ُّٱ:ِتعاىلِقولهِ:َمَواِضَعَِِأْرَبَعةِِِيِفَِِنَعمِْ:َِقاَلِ
 جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض

َِّحف ِتعاىل، ِوقوله  مل خل حل جل مك لك ُّٱ:
 ىن من ُّٱ:ِقولهِتعاىل،ِو َّمم خم حم جم هل
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 ٰى ين ىن نن من زنُّٱ:ِسبحانهوقولهِِ، َّيي

                                                           

ِاهليئة:ِنرشِ،ِمإبراهيِالفضلِأبوِحممد:ِحتقيق،4ِ/41ِِِلإلمامِالسيوطيِِالقرآنِعلومِيفِاإلتقانِ(1)

 .ِم1114/ِهـ1314:ِالطبعةِ،ِللكتابِالعامةِاملرصية

 .61ِالبقرة:ِ(2ِ)

 .61ِالفرقان:ِ(3ِ)

 .21ِ(ِاإلرساء:4ِ)
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ِ. َّني مي زي  ري 

نؤكدِعىلِأمهيةِثقافةِالتفكريِيفِسائرِجوانبِاحلياةِالفكريةِوالسياسيةِِ-1

ِواإلدارية ِواألنامطِِ،واالقتصادية ِاجلاهزة ِالقوالب ِدائرة ِمن واخلروج

ِالعقل ِوإعامل ِبالفكر ِتتسم ِرؤية ِإىل ِنعملِعىلِِ،اجلامدة ِأن ِمجيًعا وعلينا

ِالتفكري ِثقافة ِنرش ِعىل ِالعمل ِخالل ِمن ِاجلمود ِهذا ِخاللِِحتريك من

جمردِِفإنِهناكِمنِيعترب،ِواملنتدياتِواحللقاتِالنقاشيةِالثقافيةِالصالونات

ِهلا ِالثوابتِوهدم ِعىل ِخروج ِهو ِالتجديد ِيف ِيكنِِ؛التفكري َِل ِوإن حتى

أوِبامِهوِمعلومِمنِالدينِبالرضورةِِ،لألمرِاملجتهدِفيهِأدنىِصلةِبالثوابت

والتكفريِ-ودِـنىِمنهجِاجلمدِتبـفقِ،وماِهوِقطعيِالثبوتِقطعيِالداللة

ِالدين ِمن ِواإلخراج ِفقهِ-والتخوين ِوال ِهلم ِعلم ِمنِِ،أناسِال والِهم

أوِداريسِالعلومِالرشعيةِمنِِ-املجتهدينِوالِحتىِمنِأهلِاالختصاصِ

ِاملعتبـــمظان ِــرميِاملجتم،ِمرسعنيِيفِ-ِرةــا ،ِالتجهيلثمِعِبالتبديع،

ِوصفالتكفري ِحتى ِبغالــ، ِاألمر ِل ِالدماءهتم ِواستباحة ِالتفجري مماِِ؛ِإىل

ِهيِ  ِوغري ِوقوية ِرسيعة ِملويتطلبِحركة ِاملتطرفِابة ِوالفكر ِاجلمود اجهة

،ِحتىِنخلصِاملجتمعِواإلنسانيةِمنِخطرِالتطرفِالفكريِوماِيتبعهِمًعا

ِمنِتبنيِاإلرهابِمنهًجاِوسلوًكاِ.

*ِِِِ*ِِِِ*ِ

                                                           

 .110اإلرساء:ِ(1ِ)
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 املبحث الرابع : 
 

  اإلسالم لةرسا جوهر
 مقاصده فهم وضرورة
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 جوهر رسالة اإلسالم وضرورة فهم مقاصده 
 

ِكله،ِِِِِِِِ ِإنسانية ِكله، ِتيسري ِكله، ِسامحة ِكله، ِرْحة ِكله، ِعدل اإلسالم

وأهلِالعلمِقدياًمِوحديًثاِعىلِأنِكلِماِحيققِهذهِالغاياتِالكربىِهوِمنِ

ِإنامِ ِمعها ِأوِيتصادم ِهبا ِيصطدم ِوما ِمعِاإلسالمِصميمِاإلسالم، يتصادم

ِ ِومقاصده، ِأتتِإلمتامِفوغاياته ِورسالته ،ِ ِاألخالق ِمكارم ِدين اإلسالم

ِ ِوسلم(: ِ)صىلِاهللِعليه ِحيثِيقولِنبينا ،ِ ِاملكارم اَمِ"هذه ِّمَُِِبِعْثُتِِإِنَّ ِألمَُت

ِالصدُقِ"األَْخاَلِقَِِمَكاِرمَِ ِيكون ِفحيث ِوالوفاءُِ، ِواألمانةُِ، ِوالربُِ، ،ِ،

ِواجلوِوصلةُِ ِوالكرمُِدُِالرحم، ِوالنجدةُِ، ِوالشهامةُِ، ِواملروءةُِ، ،ِ ِوكفُّ ،ِ

ِوإماطةُِ ِالناس، ِعن ِوإغاثةُِِاألذى ِالطريق، ِعن ِونجدةُِِاألذى ِامللهوف،

ِوتفريُجِ ِصحيَحِِاملستغيث، ِيكون ِاملكروبني، ِومقصَدِِكروب ه،ِاإلسالم

ِالكذَبِ ِواخليانةَِوالغدرَِِوحيثِجتد ِوقطيعةَِ، ِالوعد، ِوخلف األرحام،ِِ،

الصدر،ِفانفضِيدكِممنِِ،ِوضيَقِ،ِواألنانيةَِِخلصومة،ِواألثرةَِيفِاوالفجوَرِ

ِتديُِّ ِالصفاتِومن ِعبءِ يتصفِهبذه ِأنم ِواعلم ِالشكل، ِعىلِِنهم ثقيل

ِعليهِالدين ِأنفسهم ِحيسبون ِالصفاتِالذي ِوتلك ِاألخالق ِهبذه ِألنم ،

ِمنفِِّ ِصادُِِّغريُِرون ،ِ ِزعمواِمبرشين ِوإن ِإليه، ِدعاة ِال ِاحلق ِدين ِعن ون

ِوإنِعكسِذل ِلقسمهم، ِوالِوزن ِفالِخريِفيهم، ِواجتهدوا، كِوأقسموا

 َّ ٍّٱٱُّأعجبكِقوهلمِوأدهشتكِبالغتهمِفتذكرِقولِاهللِتعاىل:ِ
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

                                                           

ِلبنان.ِ،،ِبريوتِِدارِالكتبِالعلميةِ(20112حديثِرقمِ)10/323ِللبيهقيِالسننِالكربىِ(1ِ)
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 يت ىت نت مت زت يب ىب نب مب زب
 يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث
 رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك
ِٱَّىن نن زنمن ِسبحانه: ِوقوله  لك اكُّٱ،
 نن من زن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك
 جئ يي ىي ني مي ري ٰى ين ىن
 مت خت حت جت مب خب حب جب هئ خئمئ حئ
 مس خس حس جخ مح جح مج حج مث هت
 جعمع مظ حط خضمض حض جض مص حصخص
 مك خكلك حك مقجك حق مف حفخف جف مغ جغ
ِ.ِ ٱَّجل

اإلسالمِدينِالعملِواإلنتاجِواإلتقانِونفعِالبرشية،ِفحيثِيكونِإنِِِِِِِِ

،ِونِالتطبيقِالعملِملنهجِاإلسالمالعملِواإلنتاجِواإلتقانِونفعِالبرشيةِيك

ِْوحيثِتكونِا عىلِمنِِلبطالةِوالكسلِوالتخلفِعنِركبِاحلضارةِفكربِّ

،ِفهوِبأسامءِاملسلمنيِوحسبِنفسهِعليهمىِيتصفِبذلكِأربًعا،ِوإنِتسمَِّ

ِعبءِعىلِدينِاهللِ)عزِوجل(ِوعالةِعىلِخلقه.

                                                           

ِ.206ِ-204(ِالبقرةِ:1ِ)

ِ.4ِ-1:ِ(ِاملنافقون2ِ)
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ِالعلياِ ِاملقاصد ِأن ِعىل ِواحلديث ِالقديم ِيف ِوالفقه ِالعلم وأهل

العباد،ِفحيثِتكونِاملصلحةِِللرشيعةِتدورِيفِمجلتهاِحولِحتقيقِمصالح

َنْعنِيِ:ِ)رْحهِاهلل(ِالغزايلأبوِحامدِِيقولِاإلمامفثمةِرشعِاهللِ)عزِوجل(،ِ

باملصلحةِ:ِاملحافظةِعىلِمقصودِالرشعِ،ِومقصودِالرشعِمنِاخللقَِخسة،ِ

ِماِ ِفكل ،ِ ِوماهلم ِونسلهم ِوعقلهم ِونفسهم ِدينهم ِعليهم ِحيفظ ِأن وهو

ِاخلمسة ِاألصول ِهذه ِحفظ ِيفوتِهذهِِيتضمن ِما ِوكل ،ِ ِمصلحة فهو

ِ.األصولِاخلمسةِفهوِمفسدةِ،ِودفعهِمصلحةِ

ريعةِأناِرشعتِملصالحِـ)رْحهِاهلل(:املعلومِمنِالشيقولِالشاطبيو

ِلدرءِمفسدة ِإما ِفالتكليفِكله ِأوِهلامِمًعا،ِوإماِجللبِمصلحةِالعباد؛ ؛ِ،

ِل ِذلك ِيف ِخمالفة ِفال ِله، ِوضعت ِمقتضِملا ِحتته ِالشارع،ِفالداخل قصد

ِ.واملحظورِإنامِهوِأنِيقصدِخالفِماِقصدهِ

ويقول:ِإنِالرشائعِإنامِجيءِهباِملصالحِالعباد؛ِفاألمرِوالنهيِوالتخيريِِِِِِِِِ

ِنـاحله؛ِألنِاهللِ)عزِوجل(ِغنيِعـفِومصـاملكلِةِإىلِحظِِّـاِراجعـمجيع

ِ.احلظوظ،ِمنزهِعنِاألغراضِ

                                                           

ِِاملستصفىِ(1) ِللغزايل ِاألصول ِعلم ِِالعلميةِالكتبِدارِ،114صمن ِاألوىلِط،

،ِجديرِبالذكرِأنناِأضفناِهلذهِاألصولِاخلمسةِأصالِسادًساِوهوِالوطنِ،ِِم1113/هـ1413

ِ.ِ"الكلياتِالست"وقدِأصلناِلذلكِيفِكتابناِ:ِ

دٍَِِأُبوِهو:ِ(2) َدِأَِِبنَِِِعِلِِِّبنُِِاهللَِعْبُدِِحُمَمَّ ،َِعِلِ ِبنِِِْْحَ ،ِاللَّْخِميُّ اطِبِيُِِّاألَْنَدُليِس  .ِهـ532ِسنةِاملتوىفِالشَّ

 ِ(.20/12ِالنبالءِأعالمِسري)

ِِم.1111دارِابنِعفانِ،ِطِاألوىلِِ –1/311ِلشاطبيِل(ِاملوافقات3ِ)

ِِ.1/234ِِالسابقِاملصدرِ(4)
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ِالرشيِِِِِِِِ ِ)أيًضا(: ِودرءِويقول ِالعباد ِمصالح ِحفظ ِإىل ِترجع ِكلها عة

ِذلكِ ِعىل ِدل ِوخصوصا، ِعموما ِأدلتها ِدلت ِذلك ِوعىل مفاسدهم،

ِ.ِاالستقراء،ِفكلِفردِجاءِخمالفاِفليسِبمعتربِرشعا

ِِِِِِِِِِ ِالقيم ِابن ِاهلل(ِويقول ِعىلِِ)رْحه ِوأساسها ِمبناها ِالرشيعة ِإن :

ِاملعاشِواملعاد، ِيف ِالعباد ِومصالح ِكلها،ِِاحلكم ِورْحة ِكلها، ِعدل وهي

ِفكلِمسألةِخرجتِعنِالعدلِإىلِاجلور،ِ ومصالحِكلها،ِوحكمةِكلها،

وعنِالرْحةِإىلِضدها،ِوعنِاملصلحةِإىلِاملفسدة،ِوعنِاحلكمةِإىلِالعبث،ِ

فليستِمنِالرشيعةِوإنِأدخلتِفيهاِبالتأويل،ِفالرشيعةِعدلِاهللِتعاىلِبنيِ

أرضه،ِوحكمتهِالدالةِعليهِوعىلِصدقِِعباده،ِورْحتهِبنيِخلقه،ِوظلهِيف

ِِ.رسولهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(

ِِويقولِالعزِبنِعبدِالسالمِِِِِِِِِ ِِالتكاليف)رْحهِاهلل(: راجعةِإىلِكلها

غنيِعنِعبادةِالكل،ِِ(وجلِعز)مصالحِالعبادِيفِدنياهمِوأخراهم،ِواهللِ

                                                           

ِ.5/230(ِاملصدرِالسابق1ِ)

ِ،ِالدمشقيِ ِالزرعيِحريزِبنِسعدِبنِأيوبِبنِبكرِأيبِبنِحممدِالدينِشمسِاهللِعبدِأبو:ِهوِ(2ِ)

ِوعاَلِومفرسِوحمدثِفقيهِ،ِهـ611سنةِولدِ،ِ"القيمِابن"ِأوِ"اجلوزيةِقيمِابن"ِباسمِاملشهور

ِِمؤلفاتهِأهمِمنِ،ِاحلنبلِاملذهبِأئمةِأبرزِمنِوواحدِجمتهدِمسلم ِوالطرقِ،ِاملوقعنيِإعالم:

ِ(.6ِ/56ِللزركلِاألعالم.ِ)ِهـ151سنةِتويفِية،الرشعِالسياسةِيفِاحلكمية

ِ.3/3ِِِ(ِإعالمِاملوقعنيِالبنِقيمِاجلوزية3)

ينِعزِ ِ:هو(4ِ) المِعبدِبنِالعزيزِعبدِحممدِأبوِاإلسالمِشيخِالد  مة،ِاإلمامِ،ِالس  ِعرصه،ِوحيدِالعال 

ِوالفقه،ِواحلديث،ِالتفسري،ِمنِالعلم،ِفنونِبنيِومجعِ،ِهـ511ِسنةِولدِالعلامء،ِبسلطانِامللقب

ِومآخذهمِالناس،ِأقوالِواختالف ِ)هـ660ِسنةِتويفِاالجتهاد،ِرتبةِوبلغ. ِيفِالذهبِشذرات.

ِاملتوىف)ِاحلنبلِالعامدِالبنِذهبِمنِأخبار ِهـ1011: ِنرشِ،1/522ِ( ِ–ِدمشقِكثري،ِابنِدار:

ِ.م1116ِ-ِهـ1406ِاألوىلِالطبعةِ،ِبريوت



-55- 

 

 

 

ِ ِالعاصني، ِمعصية ِالطائعني،ِوالِترضه ِكلهمِوالِتنفعهِطاعة بلِلوِكانوا

عىلِأفجرِقلبِرجلِواحدِمنهمَِلِينقصِذلكِمنِملكهِشيئا،ِولوِكانواِ

كلهمِعىلِأتقىِقلبِرجلِواحدِمنهمَِلِيزدِذلكِيفِملكهِشيئا،ِوَلِيبلغواِ

ِإالِمنِ ِإالِمنِهداهِاهلل،ِوجائع  ِضال  رضهِفيرضوهِوالِنفعهِفينفعوه،ِوكل 

ِ.أطعمهِاهلل،ِوعاٍرِإالِمنِكساه

ِالِِِِ ِاملفاسدِودرءِاملحضة،ِاملصالحِحتصيلِأنِعاقلِعىلِخيفىِويقولِ:

ِأرجحِتقديمِوأنِحسن،ِحممودِغريهِوعنِاإلنسانِنفسِعنِاملحضة

ِحممودِفأفسدهاِاملفاسدِأفسدِدرءِوأنِحسن،ِحممودِفأرجحهاِاملصالح

ِدرءِوأنِحسن،ِحممودِاملرجوحةِعىلِالراجحةِاملصالحِتقديمِوأنِحسن،

ِعىلِاحلكامءِواتفقِحسن،ِحممودِاملرجوحةِاملصالحِعىلِلراجحةاِاملفاسد

ِوعىلِواألموال،ِواألعراضِالدماء،ِحتريمِعىلِالرشائعِوكذلكِأيضا،ِذلك

ِ.الــــواألعمِوالــاألقِمنِلــفاألفضِلـاألفضِلــحتصي

،ِالسمحةِرسالتهِأرسارِومعرفة،ِاإلسالمِجوهرِفهمِفإنِ:ِاجلملةِوعىلِِِِِ

ِِالساميةِوغاياتهِمقاصدهِعىلِوالوقوف ِضوءِيفِكلهِذلكِوتطبيق،

ِومتطلباتهِالعرصِمستجدات ِالتحدياتِملواجهةِملحةِرضورةِيعد،

ِاملعارصة ِواملتطرفةِاإلرهابيةِاجلامعاتِمجاحِوكبح، ِالفكرِوحمارصة،

                                                           

ِ،طِ:ِدارِاملعارف2/63ِِأليبِحممدِعزِالدينِبنِعبدِالسالمِ(ِقواعدِاألحكامِيفِمصالحِاألنام1ِ)

ِبريوت.

ِ.1/4ِِاملصدرِالسابق(2ِِ)

ِ
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ِاملتطرف ِوضيقِالفهمِوسوءِواالنغالقِواجلمودِالتحجرِدوائرِوكرس،

ِاألفق ِوأيرسِوأوسعِأرحبِعاَلِإىلِضيقالِهذاِمنِواخلروج، ِوأكثر،

ِالقيمِونرش،ِوالعبادِالبالدِملصالحِوحتقيقا،ِوبصريةِوبرًصا،ِاووعيًِِنضًجا

ِاإلنسانيةِوسعادةِواستقرارِوسالمِوأمانِأمنِحتققِالتيِالراقيةِاإلنسانية

ِ.لنفسهِعاشِمنِيولدِأنِاستحقِوما،ِللناسِأنفعهمِالناسِفخري،ِمجعاء

ِ

*ِِِِ*ِِِِ*ِ
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 العادات وأعمال العبادات سنن

 
ِبنيِسننِالعباداتِوأعاملِالعادات،ِوإلباَسِِإنِمنِاخلطأِالفادحِاخللطَِِِِِِِ

ِواألمرُِّ ِاألدهى ِبل ،ِ ِالعبادات ِسنن ِثوب ِالعادات ِِأعامل ِذلك هوِمن

رصارِغريِاملربرِعىلِذلكِ،ِمعِأنِاألصلِيفِالسنةِاالنغالقِوالتحجرِواإل

أنِمنِفعلهاِفلهِأجرهاِوثواهباِومنَِلِيفعلهاِفاتهِهذاِاألجرِوالثوابِ،ِفقدِ

ِرسولِاهللِ)صىلِاهللُِِسئَِلِ َِفَقاَل النبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِعنِاإلسالم

ْيَلِة(َِقاَل: ؟َِقاَلِ:ِِعليهِوسلم(:ِ)ََخُْسَِصَلواٍتِيفِالَيْوِمَِواللَّ ُهنَّ َِغرْيُ َهْلَِعَلَّ

َِشْهِرِ ِ)َوِصياُم ِاهللِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(: ِرسوُل َِفَقاَل َع( َِتطَّوَّ ِأْن ِإاِلَّ )الَ،

َِلُهِ َِوَذَكَر :ِ َِقاَل َع( َِتطَّوَّ ِأْن ِإاِلَّ ِ)الَ، َِقاَل: ِ؟ ُه َِغرْيُ َِعَلَّ َِهْل :ِ َِقاَل َرَمَضاَن(

ِال ِعَِرسولِاهللِ)صىلِاهللِعليهِوسلم( َِهْل :ِ َِفَقاَل ،ِ َكاَة ِ:ِزَّ ِ؟َِقاَل َها َِغرْيُ َلَّ

ِوَِ)الَِ َِيُقوُل: َِوُهَو ُجُل ِالرَّ َِفأْدَبَر َع( َِتطَّوَّ ِأْن ِإاِلَّ َِوالَِِاهلل، َِهَذا َِعىَل َِأِزيُد الَ

َِصَدَق( ِإْن ِ)أْفَلَح َِفَقاَلِرسولِاهللِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِ: ،ِ"أْنُقُص،

َِأْنُفِسُكمِِِْمنِِِْستًّاِيِلِِاْضَمنُواِ"م(:ِوقالِ)صىلِاهللِعليهِوسل َِلُكمَِِْأْضَمنِْ،

نََّة؛ ْثُتمِِْإَِذاِاْصُدُقواِاجْلَ َِحدَّ َِوَعْدُتمِِْإَِذاَِوَأْوُفوا، وا، ِاْؤمُتِنُْتمِِْإَِذاَِوَأدُّ َِواْحَفُظوا،

وا،ُِفُروَجُكمِْ وا،َِأْبَصاَرُكمَِِْوُغضُّ اهللِعليهِ،ِوملاِسئلِ)صىلِ"َأْيِدَيُكْمَِِوُكفُّ

نَّةَِِالنَّاَسُِِيْدِخُلَِِماَِأْكَثرِِِوسلم(َِعنِْ ُلِقَِِوُحْسنُِِاهللَِتْقَوىِ"َقاَل:ِاجْلَ ِِِِ.ِ"اخْلُ

                                                           

ياَمِنِ،ِبابِالزكاةِمنِاإلسالمِ،ِحديثِرقمِ)ِ–(ِصحيحِالبخاري1ِ) ِ(.46ِكتابِاإْلِ

ِ(.22151ِحديثِرقمِ)31ِ/411ِمسندِاإلمامِأْحدِِ(2)

َلةِِِ–سننِالرتمذيِِ(3) َِوالصِّ ِ(.2004،َِبابَِماَِجاَءِيِفُِحْسِنِاخُلُلِقِ،ِحديثِرقمِ)ِكتابِالرِبِّ
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ِعنِ ِيسألون ِكانوا ِمن ِأسئلة ِعىل ِوسلم( ِعليه ِاهلل ِ)صىل ِإجاباته وأكثر

دخولِاجلنةِكانتِتدورِحولِأداءِالفرائض،ِواجتنابِالكبائرِ،ِواحلرصِ

ِاألخال ِسألهِ)صىلِاهللِعليهِعىلِمكارم ِفعندما ِينفعِالناسِ، ِوكلِما قِ،

ِ)صىلِاهللِعليهِ ِأجابه ِاجلنة ِيدخله ِعىلِعمل ِيدله ِالناسِأن ِأحد وسلم(

،ِويقولِ)صىلِاهللِعليهِ"النَّاسَِِِطِريِقَِِعنِِْاألََذىَِأِمطِِِ"وسلم(ِبقوله:ِ

ِ ِِالطَّريِقَِِعنِِِاألَذىِومُتيطُِِ"وسلم(: ِذلكِأنِِ"َصَدَقة  اإلسالمِجاءِ،

لتحقيقِمصالحِالبالدِوالعبادِونرشِكلِماِحيققِاألمنِوالسالمِاالجتامعيِ

ِوسعادةِالبرشيةِيفِآنِواحد.

نةِالنبويةِرغبةِيفِعظيمِـرصِعىلِااللتزامِبالسـدناِعىلِاحلـعِتأكيـومِِِِِِِِ

األجرِوالثوابِ،ِفإنناِجيبِأنِنفرقِبوضوحِبنيِماِهوِمنِسننِالعباداتِ

ِيندر جِيفِأعاملِالعادات،ِفحثهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِعىلِصيامِيومِوما

عرفةِأوِيومِعاشوراءِأمرِتعبديِيدخلِيفِسننِالعبادات،ِوكذلكِبدؤهِ

ِفهوِ ِواستنشاقه ِثمِمتضمضه ِيديه ِبغسل ِالوضوء ِوسلم( )صىلِاهللِعليه

ِماِ ِأما ِالعبادات، ِشئون ِمن ِذلكِكله ِألن ِالعبادات، ِسنن ِمن ِسنة أيًضا

ِبال ِونحوهيتصل ِالسفر ِكانِِ،لباسِووسائل ِوما ِالعادات ِباب ِمن فهو

ِمتاًحاِعىلِعهدهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(.

                                                           

(ِحتقيق:ِحممدِفؤادِعبدِالباقيِ،ِدار221ِحديثِرقمِ)11ِاألدبِاملفردِلإلمامِالبخاري،ِصِِ(1)

ِالبشائرِاإلسالميةِ،ِبريوت.

ـَدَقِةَِيَقـُعَِعـىَلِِ–صحيحِمسلمِ(2ِ) ِاْسَمِالصَّ َكاِةِ،َِبابَِبَياِنَِأنَّ َِنـْوٍعِِمـَنِاملَْْعـُروِف،ِكتابِالزَّ ُكـلِّ

ِ(.1001حديثِرقمِ)
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ِاليومِِِِِِِ ِالطائرة ِأو ِالسيارة ِأركب ِلن ِيقول: ِأن ِلعاقل ِيمكن ِال فكام

وسأسافرِباجلملِكامِكانِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِيفعلِ،ِفإنهِليسِمنِ

ِال ِهذا ِبأن ِالقول ِأيًضا ِاملعقول ِذاك ِأو ِالنبويةِلباس ِللسنة ِموافق غري

ِ،ِماِدامِهذاِالثوبِيسرتِالعورةِ.املرشفة

ِلعرصهمِِِِِِِ ِالناسِمالئاًم ِيراه ِوما ِالعرفِوالعادة، ِالعاداتِإىل ومرجع

ِ.ِنيفوبيئاهتمِوطبيعةِعملهم،ِماَِلِخيالفِثابتِالرشعِاحل

ِأنِعــوبمِِِِِِ ِالـا ِبنيِسـلِهيِمـرجـورة ِوركبتـا ِ،ـرته ِيسرتِِه فكلِما

هذهِالعورةِغريِشفافِوالِجمسدِهلاِفالِحرجِفيهِوالِإنكارِعىلِأصحابه،ِ

ِب ِالشخص ِارتدى ِوالعادة،ِذسواء ِالعرف ِحيكمه ِواألمر ِجلباًبا، ِأم لة

 ِفالعادةِحمكمةِكامِنصِالفقهاء.

ِِِِِِِ،ِ ِعنِسواهم ِالذيِيميزهم ِلباسهم ِالدين ِلعلامء ِيكون ِأن والِحرج

ِأوِالقضاءِ،ِوكذلكِاحلالِيفِاأل ِواملحامنيِورجالِاجليشِوالرشطة طباء

لكنِأنِنجعلِمنِهذاِاللباسِأوِذاكِدينًاِوماِسواهِليسِدينًاِفهوِماَِلِيقلِ

ِبهِأحدِمنِأهلِالعلم.

ِعاداتِقومهمِِِِِِِ ِيفِضوء ِبعضِالعلامء ِمنِآراء ِورد وجيبِأنِنفهمِما

ِغطاءِرأسِوزمانمِومكانم،ِفإذاِكانِاإلمامِالشافعيِ)رْحهِاهلل (ِقدِعدَّ

فإنهِإنامِراعىِظروفِبيئتهِوعرصه،ِوقدِرأيناِِالرجلِمنِلوازمِمروءته

عدمِغطاءِالرأسِِيفِعقودِماضيةِوعايناِيفِبعضِالبيئاتِاملعارصةِمنِيُعدُِّ

                                                           

،ِطِ:ِدار3/431ِِ(416ِانظرِ:ِاملهذبِيفِفقهِاإلمامِالشافعيِأليبِإسحاقِالشريازيِ)املتوىفِ:ِِ(1)

ِالكتبِالعلميةِ،ِبريوت.
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ِباملروءة،ِألنِعادةِالقومِجرتِبه،ِأماِأنِنجعلِذلكِدينًاِوعالمةِمنِ خمالًّ

الفِذلكِيتهمِيفِدينه،ِأوِأنِنحاولِْحلِعالماتِالصالحِوالتقوىِومنِخي

فهذاِعنيِِ؛الناسِعىلِذلكِباعتبارهِدينًاِأوِسنةِأوِكالمِفقيهِواجبِاالتباع

ِاجلهلِوالتحجرِواجلمود.

ومماِيؤكدِأنِاألمرِيتصلِبالعادةِوالبيئةِوالعرصِماِذكرهِاإلمامِالشاطبيِِِِِِ

ِيفِالبقاعِبحسبِلفكشفِرأسِالرجلِخيتِفقال:يفِموافقاتهِ)رْحهِاهلل(ِ

ِِالواقع ِالبالدِيفِقبيحِوغريِاملرشقيةِالبالدِيفِقبيحِاملروءاتِلذوىِفهو،

ِاملرشقِأهلِعندِفيكونِذلكِباختالفِخيتلفِالرشعيِفاحلكمِ،ِاملغربية

ِ.ِقادحِغريِاملغربِأهلِوعندِالعدالةِيفِقادحا

ىِظروفِعرصهِقدِراعِ-أيًضاِ-والِشكِأنِاإلمامِالشاطبيِ)رْحهِاهلل(ِِِِِ

ِحيثِ ِذلكِ، ِعىل ِهو ِأكد ِوقد ،ِ ِظروفِعرصنا ِإال :ِ ِيفِقال ِاألصل ن

ِملصالحِ ِالشارعِقاصًدا ِوباالستقراءِوجدنا العاداتِااللتفاتِإىلِاملعاينِ،

عِيفِمنَِىِالءيءِالواحدِيُِرتالعبادِواألحكامِالعاديةِتدورِعليهِحيثامِدارِ،ِف

ِ.ةِجازِحالِالِتكونِفيهِمصلحةِ،ِفإذاِكانِفيهِمصلح

ِالِويقرر ِ:اهللِرْحه)ِيفراقاإلمام ُِمْدَرُكهاِالتيِاألحكامِإِجراءَِِأنِ(

ِِِمعِالعوائُدِ ينِ...ِبلِيفِوجهالةِ ِاإِلمجاعِخالُفِِالعوائدِفهوِتلكِتغريُّ ِلوِالد 

ِالبلدِعادةِِِخالِفِِعىلِعوائُدهمِآخر،ِبَلدٍِِإىِلِالبلدِذلكِمنِنحنِخرجنا

ِ،فيهِكناِالذيِالبلدِعادةَِِنعتربِوَلِبلدهم،ِةِِبعادِأفتيناهمِفيهِكناِالذي

                                                           

ِ.2ِ/114املوافقاتِلإلمامِالشاطبيِِ(1)

ِ.2ِ/520ِاملصدرِالسابقِ(2)
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ةِ ِعاَدُتهِبلدِِِمنِأحد ِِعليناَِقِدمَِِإِذاِوكذلك ُِنفتِهَِلِفيهِنحنِالذيِللبلدُِمَضادَّ

ِ   . بلدناِعادةِِِدونِبلِدهِبعادةِِِإاِلَّ

دِِِالنَّاَسَِِأْفَتىَِوَمنِْ:ِ(اهللِرْحه)ِويقولِابنِالقيمِِِِِ ِاْلُكُتِبِِيِفِِاملَْنُْقولِِِبُِمَجرَّ

مَِِْوَأْمكِنَتِِهمَِِْوَأْزِمنَتِِهمَِِْوَعَوائِِدِهمُِِْعْرفِِهمِِْاْختاَِلِفَِِعىَلِ َِوَقَرائِنَِِِوَأْحَواهِلِ

مِْ َِِفَقْدَِِأْحَواهِلِ َِِضلَّ ِ.َوَأَضلَّ

ِةملسائلِالفقهيةِإماِأنِتكونِثابت:ِإنِا(اهللِرْحه)ابنِعابدينِيقولوِِِِِِ

ِأ،ِبرصيحِالنصِ ِوكثريِِةنِتكونِثابتوإما ِوالرأيِ، برضبِمنِاالجتهاد

بحيثِلوِكانِيفِزمانِالعرفِمنهاِيبنيهِاملجتهدِعىلِماِكانِيفِعرفِزمانهِ

إنهِالِ:ِوهلذاِقالواِيفِرشوطِاالجتهادِ،ِاحلادثِلقالِبخالفِماِقالهِأوالِ

ِفكثريِمنِاألحكامِختتلفِباختالفِالزمانِ بدِمنِمعرفةِعاداتِالناسِ،

ِ.أهلهِِِلتغريِعرف

*ِِِِ*ِِِِ*ِ

ِ

                                                           

 .211ِِِصِالقرايف،ِلإلمامِاألحكامِعنِالفتاوىِمتييزِيفِاإلحكامِ(1)

ِ.3/16إعالمِاملوقعنيِالبنِالقيمِِ(2)

ِيفِاحلنفيـةِوإمـامِالشـاميةِالـديارِفقيه:ِالدمشقيِعابدينِالعزيزِعبدِبنِعمرِبنِأمنيِحممدِهوِِ(3)

ِورفـعِعابـدين،ِابـنِبحاشـيةِاملعـروفِاملختـارِالـدرِعىلِاملحتارِردِ :ِمؤلفاتهِأهمِمنِ،ِعرصه

ِللزركلِاألعالم(ِ)هـ1252تويف.ِ)رسائلِوجمموعةِاملختار،ِالدرِعىلِاحللبيِأوردهِعامِاألنظار

6/42.)ِ

ِ.،ِدارِالكتبِالعلمية2/112ِ"رسالةِالعرفِ"رسائلِابنِعابدينِِ(4)
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  )صلى اهلل عليه وسلم( تصرفات النيب
 يف إدارة الدولة
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  تصرفات النيب )صلى اهلل عليه وسلم(
 يف إدارة الدولة

 

ِإنامِكانِ)صىلِاهللِ ِفحسبِ، َِلِيكنِنبيًّا النبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(

اِ،ِفامِترصفِفيهِباعتبارهِِعليهِوسلم(ِنبيًّاِورسوالًِ وحاكاًمِوقائًداِعسكريًّ

ِفيامِيتصلِبشئونِالعقائدِوالعباداتِوالقيمِواألخالقِوصحِ نبيًّاِورسوالً

نسبتهِإليهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ُِأخذِعىلِالنحوِالذيِبينهِ)صىلِاهللِعليهِ

كونهِِوسلم(ِألصحابهِ،ِوالِخيتلفِأمرِالبيانِفيهِباختالفِالزمانِأوِاملكان

ِ،ِ ِوالصالة ِالفرائضِكصومِرمضانِ، ِاتصلِبأمر ِالثابتةِسواء منِاألمور

ِأمِاتصلِبأمرِالسننِالثابتةِعنهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِ ِ،ِواحلجِ، والزكاة

ِ.ِكصومِعرفةِأوِصومِعاشوراء

ِأوِ ِبصفتهِنبيًّاِوحاكاًم ِماِترصفِفيهِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِ أما

اِ،ِأوِبصفتهِنبيًّاِوقاضًياِ،ِفهوِترصفِباعتبارينِ:ِبصفتهِنبيًّاِوقائًداِ عسكريًّ

باعتبارهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِنبيًّاِواعتبارهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِحاكاًمِأوِ

ِ.قائًداِأوِقاضًياِ

 حط مض خض ٱٱُّوإذاِكانِأمرِالنبوةِوالرسالةِقدِختمِبقولِاهللِتعاىلِ:ِ

 حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ
                                                           

(1ِ :ِ ِذلك ِيف ِراجع ِِِِِِِللقرايفِواإلمامِالقايضِوترصفاتِاألحكامِعنِالفتاوىِمتييزِيفِاإلحكام(

ِوماِبعدهاِ.11ِِص
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ِ،  َّ لك خك :ِ ِوسلم( ِ)صىلِاهللِعليه ِوقوله ْلُتِ) ِاأْلَْنبَِياءَِِِعىَلُِِفضِّ

ِ ِبِِست  ُتِِاْلَكلِِم،َِجَواِمعَُِِأْعطِيُتِ: ْعِب،َِوُنرِصْ ْتِِبِالرُّ ِاْلَغنَائُِم،ِيِلََِِوُأِحلَّ

ْلِقِِإىَِلَِِوُأْرِسْلُتَِِوَمْسِجًدا،َِطُهوًراِاأْلَْرُضِِيِلََِِوُجِعَلْتِ ًة،ِاخْلَ ِيِبََِِوُختِمََِِكافَّ

،ِفإنِماِترصفِفيهِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِباعتبارهِحاكاًمِِ( النَّبِيُّونَِ

ِتوفرِ ِبقيِمنِرشوطِورضوراتِالترصفِفيه ِأوِقاضيًا ا ِعسكريًّ ِقائًدا أو

ِقاضًياِ ِأو ا ِعسكريًّ ِقائًدا ِأو ِحاكاًم ِاملترصف ِكون ِوهي ِاألخرى الصفة

ِهذهِالصفاتِ:بحسبِاألحوالِ،ِولنأخذِأنموذًجاِلكلِصفةِمنِ

مماِترصفِفيهِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِباعتبارهِرسوالًِوحاكاًمِمعاِقولهِ

،ِيقولِاإلمامِأبوِ(َِِلهَُِِفِهيََِِمْيَتةًَِِأْرًضاَِأْحَياِ)َِمنِْ:ِِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(

أيِِ–هذاِمنهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِترصفِباإلمامةِ"حنيفةِ)رْحهِاهلل(ِ:ِ

ِحاكاًمِ ِفيهِِ-بصفته ِألن ،ِ ِإالِبإذنِاإلمام ِأنِحيييِأرًضا ِفالِجيوزِألحد ،

ِفكذلكِ ِاإلمام ِإذن ِعىل ِيتوقف ِواإلقطاع ،ِ ِاإلقطاعات ِفأشبه ،ِ متليًكا

 .ِ"اإلحياء

ِاِــوعليهِفالِجيوزِألحدِأنِيضعِيدهِعىلِقطعةِمنِاألرضِويقولِأحييتهِِِ

                                                           

 40:ِِاألحزابِ(1)

اَلةََِِوَمَواِضعِِِاملََْساِجدِِِكتاب-ِمسلمِصحيحِ(2) ،ِوطهوًراِمسجًداِاألرضِيلُِجعلتِبابِ،ِالصَّ

ِ(.523)ِرقمِحديث

ِ(.3015)ِرقمِحديث،ِاملََْواِتِِإِْحَياءِِِيفِبابِ،ِاخلراجِكتاب-ِداودِأيبِسننِ(3)

ِ.111ِِصِللقرايفِواإلمامِايضالقِوترصفاتِاألحكامِعنِالفتاوىِمتييزِيفِاإلحكام(4ِ)
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:ِوسلم(ِ،ِنقولِلهِفهيِيلِوبينيِوبينكمِحديثِرسولِاهللِ)صىلِاهللِعليهِ

ِفالِجيوزِ ،ِ ِحاكاًم ِوسلم(ِترصفِيفِذلكِبصفته إنِالنبيِ)صىلِاهللِعليه

ِأوِ ِأوِاملالِالعام ،ِ ِاملتعلقِباحلقِالعام ِالقرار لغريِاحلاكمِإصدارِمثلِهذا

ِمنِ ِتسد ِأبوابِال ِالفوىضِوفتح ِإىل ِلصارتِاألمور ِوإال ،ِ امللكِالعام

ربامِاالحرتابِواالقتتالِبنيِالناسِ،ِإنامِالفتنِواالعتداءِعىلِامللكِالعامِ،ِو

جيبِأنِيلتزمِيفِذلكِبامِتنظمهِالدساتريِوالقواننيِالتيِتنظمِشئونِالبالدِ

ِوالعبادِ.

ِالنبي ِترصفِفيه ِقولهِِومما ا ِعسكريًّ ِقائًدا ِباعتباره ِوسلم( )صىلِاهللِعليه

فالِجيوزِِ، (َِسَلُبهَُِِفَلهُِِنَةِ َبيَِِِّعَلْيهِِِلَهَُِِقتِياًلَِِقَتَلَِِمنِْ)(ِ:ِ)صىلِاهللِعليهِوسلم

ألحدِاآلنِأنِيفعلِذلكِ،ِفإذاِقتلِإرهابيًّاِيفِمواجهةِإرهابيةِفالِجيوزِلهِ

،ِألنِِرتهِوهاتفهِوماِكانِمعهِمنِأموالأنِيقولِ:ِأناِأوىلِبسالحهِأوِسيا

اِ،ِإنامِ ترصفِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِكانِبصفتهِحاكاًمِوقائًداِعسكريًّ

ِوقواهتاِيلت ِالدولة ِونظام ِالقواننيِوالدساتريِالعرصية زمِيفِذلكِبامِتنظمه

 املسلحة.

ومماِترصفِفيهِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِباعتبارهِقاضًياِقولهِ)صىلِاهللِ

صىلِاهللِ)النبيِِمرأةِثابتِبنِقيسعليهِوسلم(ِيفِقضيةِاخللعِحيثِأتتِا

                                                           

َِِْمنَِِْبابِ،ِاخُلُمسَِِِفْرضِِِكَِتابِ-ِالبخاريِصحيح(1ِ) سََِِِل َِسَلُبهَُِِفَلهَُِِقتِياًلَِِقَتَلَِِوَمنِِْ،ِاألَْسالََبِِخُيَمِّ

َس،َِأنَِِْغرْيِِِِمنِْ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.(3142)ِرقمِ،ِحديثِِفِيهِِِاإِلَمامَِِِوُحْكمِِِخُيَمِّ
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بنِقيسِماِأعتبِعليهِيفِخلقِ،ِثابتِِ:ِياِرسولِاهللِفقالتِ(ِعليهِوسلم

ِصىلِاهللِعليه)،ِفقالِرسولِاهللِِ،ِولكنيِأكرهِالكفرِيفِاإلسالمِوالِدين

صىلِاهللِ)،ِقالِرسولِاهللِِ،ِقالت:ِنعم(ِأتردينِعليهِحديقته)ِ:ِ(ِوسلم

،ِفقدِترصفِ)صىلِاهللِِ(ِقبلِاحلديقةِوطلقهاِتطليقةاِ):ِ(ِِعليهِوسلم

ِن ِباعتباره ِوسلم( ِينظمهاِعليه ِالتي ِاألمور ِمن ِأيًضا ِوهو ،ِ ِوقاضًيا بيًّا

القانونِيفِعرصناِوجيبِااللتزامِفيهاِبامِينظمهِالقانونِ،ِوهوِماِيعرفِيفِ

ِالفقهِاإلسالميِبتطليقِالقايضِ،ِولهِضوابطهِالرشعيةِوالقانونية.

 

ِِِِِِ*ِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ِ(.4110،ِحديثِرقمِ)ِبابِاخللعِوكيفِالطالقِفيه،ِِكتابِالطالقِ-لبخاريِصحيحِا(1ِ)

ِ
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 ج تطبيقية من الفهم املقاصديمناذ
 للسنة النبوية
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 األمنوذج األول
  أحاديث السواك فهم 

 

ِ ُِهَرْيَرَة َِأيِب ِ)َعْن ِِ(َعنْهُِِاهللَريِضَ َِرُسوَل َِوَسلَّمَِ)ِاهللَأنَّ َِعَلْيِه ِاهللُ :َِِقاَلِِ(َصىلَّ

ْمِبِِ) تِيَِأْوَِعىَلِالنَّاِسِأَلََمْرهُتُ َِعىَلُِأمَّ َِصاَلةٍَِلْوالََِأْنَِأُشقَّ َواِكَِمَعُِكلِّ ِ.ِِِِِِِِِِ(السِّ

صىلِ)،ِقال:ِسمعُتِرسوَلِاهللِ)ريضِاهللِعنه(ِعنِزيدِبنِخالدِاجُلهنيِِّو

ِ):ِِيقولِ(اهللِعليهِوسلم واِكِعنَدُِكلِّ تيِألَمرهُتُمِبالس  ِعىلُِأمَّ لوالِأنِأُشقَّ

ِِ.(ِصالةٍِ

َِعِنِالنَِّ)ريضِاهللِعنه(ُِهَرْيَرَةَِِأيبِوعن ِاهللَُِعَلْيِهَِوَسلَّمَِ)بِيِّ َلْوالَِ):ِ(ِقالَصىلَّ

ُِوُضوءٍِ َواِكِِعنَْدُِكلِّ ْمِبِالسِّ تِيِأَلََمْرهُتُ َِعىَلُِأمَّ ِ.ِ(َأْنَِأُشقَّ

ِِ)ريضِاهللِعنه(َِعْنُِحَذْيَفةَِوِِِِِِ َِعَلْيِهَِوَسلَّمَِ)َقاَل:َِكاَنِالنَّبِيُّ ِاهللُ إَِذاِ)ِ(َصىلَّ

َواكَِِقاَمِِمَنِاللَِّ ِ.(ْيِلَِيُشوُصَِفاُهِبِالسِّ

ِاملِْقِْـعَِو ُِشِـــِن ِْبِن َِأبِيـــَريِْــَداِم َِعْن َِسَأْلُتِ)ريضِاهللِعنهام(ِهِِـٍح، َِقاَل: ،

ِقلت)ريضِاهللِعنها(َِعائَِشةَِ ،ِ ِالنَّبِيُّ َِيْبَدُأ َِكاَن ٍء ِيَشْ ِبَِأيِّ َِعَلْيِهِ): ِاهللُ َصىلَّ

َواكِِ)؟َِقالَْت:ِإَِذاَِدَخَلَِبْيَتهُِِ(َوَسلَّمَِ ِ.ِ(بِالسِّ

                                                           

ِ(.111كتابِاجلمعةِ،ِبابِالسواكِيومِاجلمعةِ،ِحديثِرقمِ)ِ-(ِصحيحِالبخاري1ِ)

ِسننِأيبِداود2) ِحديثِرقمِ)ِ-( ِبابِالسواك، ِوسننِابنِماجه46كتابِالطهارة، ،ِ كتابِِ-(

ِِِطِ:ِدارِالرسالةِالعاملية.،ِِ(211رقمِ)هاِ،ِبابِالسواك،ِحديثِالطهارةِوسنن

ِِاملوضعِالسابق.ِ-(ِسننِأيبِداود3ِِ)

ِبابِالسواكِ،ِحديثِرقمِ)ِ-(ِصحيحِالبخاري4ِ) ،ِ ِوصحيحِمسلم245ِكتابِالوضوء ،)-

ِ:ِيدلكهِبالسواكِ."يشوصِفاه"(ِ،ِومعنى255ِكتابِالطهارةِ،ِبابِالسواكِ،ِحديثِرقمِ)

ِ(.253،ِبابِالسواك،ِحديثِرقمِ)ِكتابِالطهارة-(ِصحيحِمسلم5ِ)
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ِْبِنَِربِيَعَة،َِقاَل:وِِِِِِ ِ"َِعْنَِعاِمِر َِوَسلَّمَِ)َرَأْيُتِالنَّبِيَّ َِعَلْيِه ِاهللُ َيْسَتاُكِِ(َصىلَّ

ِ."َِوُهَوَِصائِمِ 

ِالسواكِِبنيِوقدِِِِِِ ِاستخدام ِمن ِاحلكمة ِوسلم( ِعليه ِاهلل ِ)صىل النبي

ِ،ِلِْلَفمَِِِواُكَِمْطَهَرةِ السِِّواملواظبةِعليه،ِحيثِقالِ:ِ) بِّ ِلِلرَّ ِ.ِ(َمْرَضاة 

ِصحتهِ،ِوعىلِوإذاِكانِالقصدِمنِالسواكِهوِطهارةِالفمِواحلفاظِعىلِِِِِِ

ِاألسنانِوتقويةِ ِأيِآثارِأليِرائحةِكرُّيةِمعِْحاية ِوإزالة ِالطيبة، رائحته

ِاأل ِمنِشجر ِاملأخوذ ِالسواك ِبعود ِيتحقق ِكام ِاملقصد ِهذا ِفإن راكِاللثة،

ِفالِحرجِِمنِفِِ ِالغاية، ِحيققِهذه ِاألراكِأوِِلِِعِْيتحققِبكلِما ذلكِبعود

ِِغريه ِاألسنان، ِالنصِاونحومهِكاملعجونِوفرشاة ِأنِنتمسكِبظاهر ِأما ،

ِعىلِعودِالسواك ِونقرصهِقرًصا ،ِونجعلِدونِسواهِونحرصِاألمرِحرًصا

ثةِمنهِيفِبوضعِعودِأوِعودينِأوِثالِ؛منِهذاِالعودِعالمةِللتقىِوالصالح

ِللثوب ِاألعىل ِاألصغر ِواألتربةِِاحتاملِمعِ،اجليب ِللغبار تعرضه

ونظنِأنناِبذلكِفقطِدونِسواهِإنامِنصيبِعنيِالسنة،ِِ،والتأثرياتِاجلوية

ِهبا ِمستن  ِذلكِغري ِبغري ِيقوم ِوالتحجرِ؛ومن ِاجلمود ِعني وضيقِِفهذا

ِالنصِدونِفهمِأبعادهِاألفق فقدِِصده،ومقاِومراميهِملنِجيمدِعندِظاهر

ماِِ)رضوانِاهللِعليهم(ِخدمِرسولناِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِوأصحابهاست

ِمتيرًسِ ِزمانِاكان ِوأنفعِِميف ِأفضل ِالستخدموا ِزماننا ِإىل ِعاشوا ِولو ،

ِ.ِِوأحدثِماِتوصلِإليهِالعلمِيفِسائرِاملجاالت

*ِِِِ*ِِِِ*ِ

                                                           
ائِِم.ِ-(ِصحيحِالبخاري1) ْطِبَِواْلَيابِِسِلِلصَّ ِِكتابِالصوم،َِبابِِسَواِكِالرَّ

ِ.،ِنفسِاملوضعِِالسابقاملصدرِ(2ِ)
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  األمنوذج الثاني
 أحاديث نظافة الفراش فهم

 
ُِهَرْيَرةَِِِِِِِ َِأيِب ِِ)ريضِاهللِعنه(َِعْن َِرُسوَل َِوَسلَّمَِ)ِاهللَأنَّ َِعَلْيِه ِاهللُ ،ِ(َصىلَّ

اِفَِراَشُه،ِ)َقاَل:ِ إَِذاَِأَوىَِأَحُدُكْمِإىَِلِفَِراِشِه،َِفْلَيْأُخْذَِداِخَلَةِإَِزاِرِه،َِفْلَينُْفْضِهِبَ

َِخَلَفهُِ َِما َِيْعَلُم ِاَل ُه َِفإِنَّ ِاهللَ، َِيْضَطِجَع،َِِوْلُيَسمِّ َِأْن َِأَراَد َِفإَِذا ِفَِراِشِه، َِعىَل َبْعَدُه

َِوَضْعُتِ ِبَِك َِريبِّ ِاللُهمَّ ُِسْبَحاَنَك َِوْلَيُقْل: ِاأْلَْيَمِن، ِه ِِشقِّ َِعىَل َفْلَيْضَطِجْع

ِهلََِ َِفاْغِفْر َِنْفيِس، َِأْمَسْكَت ِإِْن َِأْرَفُعُه، َِوبَِك َِأْرَسْلتَِـَجنْبِي، َِوإِْن اِـهَِـا،

فَِـهَِـَفظَِْفاْحِ نيَِـِهِِعبَِـُظِبِِـاِباَِمِحَتْ احِلِ ِ.ِ(اَدَكِالصَّ

ِ)ريضِاهللِعنه(َِأيِبِِوَعنِِِِِِِْ ِِاهللَِرُسوَلَِِأنَُِِّهَرْيَرَة َم(َِعَلْيهِِِاهللِ)َصىلَّ َِوَسلَّ

َِقاَلِ َِثاَلَثِِاِرهِِإِزَِِبَِصنَِفةَِِِفْلَينُْفْضهُِِإَِلْيهَِِِرَجعَُِِثمَِِّفَِراِشهَِِِعنَِِْأَحُدُكمَِِْقامَِِ)إَِذا:

اٍت، هَُِِمرَّ ِِبِاْسِمَكِ:َِفْلَيُقْلِِاْضَطَجعََِِفإَِذاَِبْعُد،َِعَلْيهَِِِخَلَفهَُِِماَِيْدِريِالََِِفإِنَّ َِريبِّ

َها،َِنْفيِسَِِأْمَسْكَتَِِفإِنَِِْأْرَفُعُه،َِوبَِكَِِجنْبِي،َِوَضْعُتِ َِأْرَسْلَتَهاَِوإِنَِِْفاْرَْحْ

َفظُِِباَِمَِِفاْحَفْظَها نَي،َِباَدكَِعِِِبِهِِِحَتْ احِلِ ِالَِّذيِهللِاحَلْمُدِ:َِفْلَيُقْلِِاْسَتْيَقظََِِفإَِذاِالصَّ

ِ.بِِذْكِرِه(ِيِلَِِوَأِذنَُِِروِحيَِعَلََِِّوَردََِِّجَسِدي،ِيِفَِِعاَفايِنِ

                                                           

ِِعنَْدِامَلَنامِِِ-صحيحِالبخاريِِ(1) َِوالِقَراَءِة ِذ َعَواِتِ،َِباُبِالتََّعوُّ ،ِِ(6320،ِحديثِرقمِ)كَِتابِالدَّ

ِمسلموص َِوَأْخِذِ-حيح ِالنَّْوِم ِِعنَْد َِيُقوُل َِما َِباب ،ِ َِوااِلْستِْغَفاِر َِوالتَّْوَبِة َعاِء َِوالدُّ ْكِر ِالذِّ كتاب

ِ.(2114،ِحديثِرقمِ)املَْْضَجعِِ

َؤاِلِبَِأْساَمِءِِ-صحيحِالبخاريِ(2) ـاِاهللكَِتاُبِالتَّْوِحيِدِ،َِباُبِالسُّ ،ِحـديثِرقـمَِتَعاىَلِواالستعاذةِهِبَ

َعَواِتَِعْنَِرُسوِل1313ِ) َم(ِاهلل(،ِوسننِالرتمذيَِأْبَواُبِالدَّ ِاهللََُِّعَلْيِهَِوَسلَّ ،ِحديثِرقـمِِ)َصىلَّ

(3401)ِ.ِ
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ُِهَريرةوِِِِِِ ِِ)ريضِاهللِعنه(َِعنَِأيِب ِ)َعنِالنَّبِي  َِوَسلَّمِاهللَصىلَّ َِعَليه قال:ِ(

ِرجعِإليهِفإنهِالِيدريِماِخلفِإذاِقامِأحدكمِ) منِالليلِعنِفراشه،ُِثمَّ

ِباسمكِ ِفليقل ِاضطجع ِفإذا ِببعضِإزاره ِأو ِبإزاره، ِفلينفضه ِبعده فيه

ِأرسلتهاِ َِوإن ِهلا، ِفاغفر ِنفيس ِأمسكت ِفإن ِأرفعه ِوبك ِجنبي وضعت

ِ.ِ(فاحفظهاِبمِحتفظِبهِعبادكِالصاحلني

ِِِِِِِ َزار(: ِاإْلِ ِ)َداِخَلة ِبـــ ِوهيِواملراد ِحاشيته، ِاإلزار(: ِ)صنفة ِوبـ َطَرفه،

ِله ُِهْدَب ِال ِالذي َِأْنِجانبه َِقْبل ِفَِراشه َِينُْفضِاإلنسان َِأْن ِفُيْسَتَحب  ،

ِحَيُْصلِيِفَِيدهَِمْكُروه يأويِإليه ِ.ِبطرفِثوبهِلَِئالَّ

ِيصعبِاألخذِـلوِِِِِ ِمنِيلبسِثوًبا ِيصنع ِالنصِفامذا ِظاهر ِعند ِوقفنا و

اِالِيُِبطرفهِوإماطةِا نهِمكِ ألذىِعنِمكانِالنومِبهِكأنِيرتديِلباًساِعرصيًّ

ِمنِذلك.ِ

ِهِِلوِِّاملقصدِاألسمىِوهوِتنظيفِمكانِالنومِوالتأكدِمنُِخِنظرناِإىلِولوِِِِِِِ

ِ ِنحوها، ِأو ِحرشة ِمن ِأذى ِأي ِيسببِلإلنسان ِأن ِيمكن أنِِألدركنامما

ِفيِبالغرضحتققِاملقصدِوتِعرصيةِاإلنسانِيمكنِأنِيفعلِذلكِبأيِآلة

،ِفالعربةِليستِبإمساكِطرفِالثوب،ِوإنامِامنِمنفضةِأوِمكنسةِأوِنحومه

ُِخِ ِمن ِوالتأكد ِاملكان ِنظافة ِبه ِيتحقق ِاألذىِهِِلوِِّبام ِيسبب ِأن ِيمكن ِمما

                                                           

ِمكتبـة:ِنرشـِِ،ِاهللِزيـنِالـرْحنِحمفوظ:ِحتقيقِ، (1506حديثِرقمِ)15/161ِ(ِمسندِالبزار1ِ)

ِ.ِم1111ِِاألوىل:ِالطبعةِ،ِاملنورةِاملدينةِ-ِواحلكمِالعلوم

مـادةِ:ِِ–(ِاهُلْدُبِمنِالثوبِ:ِاخليوطِالتيِتبقىِيفِطرفيهِدونِأنِيكملِنسجهاِ)املعجمِالوسيط2ِ)

ِ.ِالدعوةِدار:ِِالنرشِدارِ،ِالعربيةِاللغةِجممع/ِحتقيق ،ِهدب(

ِ
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بلِإنِذلكِقدِيتحققِبمنفضةِأوِنحوهاِأكثرِمماِيتحققِبطرفِِ؛لإلنسان

بامِهوِمنِعاداهتمِِ(ِخاطبِقومهالثوب،ِلكنِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم

ِمعطياتِومقوماتِماِهوِمتيرسِيفِأيامهمِحتىِالِيشقِعليهمِيفِضوءو

ِنظِِّ :ِ ِهلم ِيقول ِوسلم( ِعليه ِاهلل ِ)صىل ِوكأنه ِالبسيطة، ِأماكنِحياهتم فوا

ِنومكمِقبلِأنِتأوواِإليهاِبامِتيرسِولوِبطرفِثيابكم.

)صىلِِوقدِعللِبعضِرشاحِاحلديثِالتوجيهِباألخذِبطرفِالثوبِبأنهِِ

هِبذلكِحتىِالِتصابِاليدِبأذىِمنِآلةِحادةِأوِطرفِاهللِعليهِوسلم(ِوجَِّ

ِهوامِأوِقذاةِأوِتراب،ِأوِخشبةِمدببةِ ِمنِغريمهاِأوِعقربِأوِحيةأوِ،

أوِنحوِذلكِلوِعمدِِ،يشعرِالِوهوالنائمِِيؤذيِصغريِعودِ،ِأواملؤذيات

ِعنىِالذيِذهبناِإليه.،ِوهوِماِيؤكدِاملإلنسانِإىلِنظافةِمكانِنومهِبيدها

ِفمنِشاهبتِحياتهِحياهتمِفالِحرجِعليهِإنِأخذِبظاهرِالنصومعِذلكِِِِِ

عىلِاألخذِِ،ِغريِأنِحماولةِْحلِالناسِمجيًعافنظفِمكانِنومهِبطرفِثوبه

ِالنص ِسواهِبظاهر ِالنصيِدون ِمقصد ِفهم ِيف ِاألفق ِبابِضيق ِمن ِعد

ِ.والتعسريِعىلِالناسِيفِشئونِحياهتم

ِهوكامِأِِِ ِالنصِبأنِفهمهِوحده ِنِاعتبارِمنِيريدِْحلِالناسِعىلِظاهر

ِ-وماِسواهِغريِموافقِهلاِِلفهمِاملوافقِلسنةِاحلبيبِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ا

ِ ِالعرصية ِظلمِ ِ-معِكلِتطوراتِحياتنا ِ ِفهو ِِبنيِّ )صىلِاهللِِاحلبيبلسنة

                                                           

،ِوحتفةِبريوتِ-نرشِدارِأخبارِالرتاثِالعريب11ِ/31ِِِ(ِانظر:ِرشحِالنوويِعىلِصحيحِمسلم1ِ)

واإلفصـاحِعـنِِبـريوت،ِ،نرش:ِدارِالكتبِالعلمية1ِ/244ِِجامعِالرتمذيِرحِـاألحوذيِبش

ةِ ِط:ِدارِالوطنِ.6ِ/211ِمعاينِالصحاحِالِبنُِهَبرْيَ
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ِوسلم( ِوفهمِ عليه ِللترشيعِمنِِ، ِالعليا احلرصِخاطئِالِيتسقِواملقاصد

ماِِ؛ِواألخذِبكلِسبلِالتحرضِوالرقي،ِعىلِأعىلِدرجاتِالنظافةِواجلاملِ

ِاملباحِالذيِ ِالِدامتِيفِإطار ِفيه ِحرمة ِمنِمنطلقِ، أنِاألصلِيفِقاعدة

ِنصِبالتحريم ِيرد َِل ِما ِاألمورِاإلباحة َشنِيَِِِّثْعَلَبةََِِأيِبَِِعنِْف، )ريضِاهللِِاخْلُ

َِقاَلِِعنه( ِ)ِالنَّبِيَُِِّقاَلِ: ِ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَِصىلَّ (ِ)َعزَِِّاهللِإِنَِّ): َِفَرَضَِِوَجلَّ

مَُِِتَضيُِّعوَها،َِفاَلَِِفَرائَِضِ َِفاَلُِِحُدوًداَِوَحدََِِّتنَْتِهُكوَها،َِفاَلُِِحُرَماٍتَِِوَحرَّ

اْبِنَِِعنِِوِ،(َعنَْهاَِتْبَحُثواَِفاَلِنِْسَياٍنَِِغرْيِِِِمنَِِْأْشَياءََِِعنَِِْوَسَكَتِِ،َتْعَتُدوَها

ُكوَنِِ:ِ(ِأنهِقالام)ريضِاهللِعنهَِعبَّاسٍِ اِهلِيَِّةَِيْأُكُلوَنَِأْشَياَءَِوَيرْتُ
َكاَنَِأْهُلِاجْلَ

ًراَِفَبَعَثِ (ِ)عزِ ِاهللَأْشَياَءَِتَقذُّ ِ)َنبِيَُّهِِوجل  ،َِوَأْنَزَلِكَِتاَبُهِِ(وسلمِعليهِاهللِصىلَّ

َمَِحَراَمُهِ َِحالَلُهَِوَحرَّ َِِفاَمِ،َِوَأَحلَّ َِفُهَوَِحالل  ِ،َِأَحلَّ َمَِفُهَوَِحَرام  َوَماِ،َِوَماَِحرَّ

ِ َِعْفو  َِفُهَو َِسَكَتَِعنُْه ًماِإيَِلَُِِّأوِحيََِِماِيِفَِِأِجُدِِاَلُِِقْلِ}:ِاآْلَيةََِِهِذهِِِوَتاَلِ، ِحُمَرَّ

ِ.{َطاِعمٍَِِعىَلِ

*ِِِِ*ِِِِ*ِ

                                                           

(،ِط:ِمؤسسـةِالرسـالة،4316ِ،ِحـديثِرقـمِ)5ِ/325ِكتـابِالرضـاعِِ–الدارقطنيِِسنن(1ِ)

ِبريوتِ،ِلبنان.ِ

(ِمــنِســورة145ِ،ِواآليــةِ)ِ(1113)(ِحــديثِرقــم4ِِ/121ِ)ِِِ(ِرواهِاحلــاكمِيفِاملســتدرك2)

ِ.األنعام
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 منوذج الثالثاأل
 الثوب أحاديث إسبال فهم 

 
ِ(َعنُْهاَمِِاهللَِريِضَِ)ُِعَمرَِِاْبنَِِِعنِِِِِِِِ ِ)ِاهللَِرُسوَلَِِأنَِّ: ِ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ

ُِخَياَلَء(.َِِثْوَبهَُِِجرََِِّمنِِْإىَِلِِاهللَِينُْظرُِِ)الَِ:َِقاَلِ

ِ)ِاهللَِرُسوُلَِِقاَلِ:َِيُقوُلِِ(َعنُْهاَمِِاهللَِريِضَِ)ُِعَمرَِِْبنِاهللِعنَِعْبدِِوِِِِِِ ِاهللَُِِصىلَّ

ِ(َوَسلَّمََِِلْيهِِعَِ يَلةًَِِثْوَبهَُِِجرَِِّ)َمنِْ: ِِْخَمِ َِفُقْلُتِِالِقَياَمِة(َِيْومَِِإَِلْيهِِِاهللَِينُْظرََِِِل

ِـــَخِِاــمَِ:ِاَلِــقَِِ؟ِإَِزاَرهُِِرَِـــَأَذكَِ:ِاِرٍبِــملَُِحِ َِقِميًصا.َِوالَِِإَِزاًراِصَّ

ِ)ِاهللَِرُسوُلَِِقاَلِ:َِقاَلِِ،(َعنُْهاَمِِاهللَِريِضَِ)ُِعَمرَِِْبنِِِاهللَِعْبدِِِوَعنِِِِِِِِِْ ِاهللَُِِصىلَّ

ِ)َوَسلَّمََِِعَلْيهِِ ُِِْخَياَلَء،َِثْوَبهَُِِجرََِِّمنِْ(: ِالِقَياَمةَِِِيْومَِِإَِلْيهِِِاهللَِينُْظرََِِِل َِأُبوَِفَقاَلِ(

يَِِْأَحَدِِإِنَِّ:َِبْكرٍِ ِخي،َِثْويِبِِِشقَّ َِِيْسرَتْ ِاهللَِرُسوُلَِِفَقاَلِِِمنُْه؟َِذلَِكَِِأَتَعاَهَدَِِأنِِْإاِلَّ

(ِ َكِ:ِ)(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ َفُقْلُتِ:ُِموَسىَِقاَلِِ(ُخَياَلءََِِذلَِكَِِتْصنَعَُِِلْسَتِِإِنَّ

ِْ:َِقاَلِِإَِزاَرُه؟َِجرََِِّمنِِْ"ِاهللَِعْبُدَِِأَذَكرَِِلَِساَِلٍِ َِِذَكرََِِأْسَمْعهََُِِل ِ.ِ"َِثْوَبهُِِإاِلَّ

هُِِ(امِعنه)ريضِاهللُِعَمرَِِاْبنِِِوَعنِِِِِِِِ َِفَقاَلِِإَِزاَرُه،ِجَيُرَُِِّرُجاًلَِِرَأىَِأنَّ َّنِْ: ِمِم

َِِفإَِذاَِلُه،َِفاْنَتَسَبَِِأْنَت؟ َِقاَلُِِعَمَر،ِاْبنَُِِفَعَرَفهَُِِلْيٍث،َِبنِيِِمنَِِْرُجل  َِسِمْعُتِ:

                                                           

َباِسِ،َِبابَِقْوِلِِ-(ِصحيحِالبخاري1) َمِِزينَـَةِ}َتَعـاىَل:ِِاهللكَِتاُبِاللِّ الَّتِـيَِأْخـَرَجِِاهللُقـْلَِمـْنَِحـرَّ

ِالثَّْوِبِِ-،ِوصحيحِمسلم(5113،ِحديثِرقمِ){لِِعَباِدهِِ ِريِمَِجرِّ ينَِةِ،َِباُبِحَتْ َباِسَِوالزِّ كتابِاللِّ

ِ ُِخَياَلَء،َِوَبَياِنَِحدِّ ِ(.2015،ِحديثِرقمِ)َماِجَيُوُزِإِْرَخاُؤُهِإَِلْيِهَِوَماُِيْسَتَحبُّ

ِ.ِ(5111،ِحديثِرقمِ)كتابِاللباسِ،ِبابِمنِجرِثوبهِمنِاخليالءِِ-(ِصحيحِالبخاري2)

ِِ–(ِصحيحِالبخاري3ِ) ِ)َصىلَّ كتابِفضائلِأصحابِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِ،َِباُبَِقْوِلِالنَّبِيِّ

َم(:ِ)َِلْوُِكنُْتُِمتَِّخًذاَِخلِياًلِ(اهللَُِعَليِْ ِ.(3665،ِحديثِرقمِ)ِهَِوَسلَّ
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ِ)ِاهللَِرُسوَلِ ،ِبُِأُذيَنَِِّ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ ُِيِريُدِِاَلِِإَِزاَرهَُِِجرََِِّمنِْ):َِيُقوُلَِِهاَتنْيِ

ِِبَِذلَِكِ ِِ.(ِاْلِقَياَمةَِِِيْومَِِإَِلْيهَِِِينُْظرُِِاَلِِاهللََِفإِنَِِّاملَِْخيَلَة،ِإاِلَّ

ِ)ِالنَّبِيَِِِّعنِِِ)ريضِاهللِعنه(َِذرِ َِأيِبَِِعنِْوِِِِِ َِثاَلَثةِ :ِ)َقاَلِِ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ

ُمُهمُِِاَلِ يِهمَِِْواَلِِإَِلْيِهمَِِْينُْظرَُِِواَلِِْلِقَياَمِة،اَِيْومَِِاهللُُِيَكلِّ مُِِْيَزكِّ َِِوهَلُ (َِألِيمِ َِعَذاب 

َِقاَلِ ِ)ِاهللَِرُسوُلَِِفَقَرَأَها: :َِِذرِ َِأُبوَِقاَلِِِمَراًرا،َِثاَلَثِِ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ

وا،َِخاُبوا ِ)َقاَلِِ؟اهللَِرُسوَلَِِياُِهمَِِْمنَِِْوَخرِسُ ُقَِِواملَْنَّاُن،ِامْلُْسبُِل،: َِواملُْنَفِّ

لِِفِِِسْلَعَتهُِ ِ.ِ(اْلَكاِذِبِِبِاحْلَ

ِ)ِالنَّبِيَِِِّعنِِِ(َعنْهُِِاهللَِريِضَِ)ُِهَرْيَرةََِِأيِبَِِعنِْو :َِقاَلِِ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ

ِِِ(.النَّارَِِِفِفيِاإِلَزارِِِِمنَِِالَكْعَبنْيِِِِمنََِِأْسَفَلَِِما)

ِالنهيِعليهاُِبنيِالتيِالعلةِأنِنؤكدِالذكرِسالفةِاألحاديثِيفِظروبالنِِِِِ

ِوالتكربِواالستعالءِوالبطرِالكربِتعنيِالتيِاخليالء،ِهيِالثيابِطولِعن

ِآنذاكِيعدِكانِالذيِالثيابِبطولِومفاخرةِمباهاة(ِوجلِعز)ِاهللِخلقِعىل

ِ"ِاملخيلةِإالِكبذلِيريدِالِ"ِروايةِإنِبلِ،ِوالسعةِالثراءِمظاهرِمنِمظهًرا

                                                           

َِمـاِجَيُـوُزِِ-(ِصحيحِمسلم1ِ) ِالثَّـْوِبُِخـَياَلَء،َِوَبَيـاِنَِحـدِّ ِريِمَِجـرِّ ينَِةِ،ِبابِحَتْ َباِسَِوالزِّ كتابِاللِّ

ِ ِ(.2015،ِحديثِرقمِ)إِْرَخاُؤُهِإَِلْيِهَِوَماُِيْسَتَحبُّ

ِبِاْلَعطِيَّـِة،َِوَتنِْفيـِقِِ-(ِصحيحِمسلم2) َزاِر،َِواملَْـنِّ ـِريِمِإِْسـَباِلِاإْلِ ياَمَنِ،َِباُبَِبَيـاِنِِغَلـِظِحَتْ كَِتاُبِاإْلِ

ُمُهُمِاهللَُِيْوَمِاْلِقَياَمِة،َِواَلَِينُْظُرِإَِلْيهِِ لِِف،َِوَبَياِنِالثَّاَلَثِةِالَِّذيَنِاَلُِيَكلِّ ْلَعِةِبِاحْلَ ْمِْم،َِواَلُِيَزكِِّالسِّ يِهْمَِوهَلُ

) َِألِيم  ِ.(106،ِحديثِرقمِ)َِعَذاب 

َِفُهَوِيِفِالنَّارِِِ-(ِصحيحِالبخاري3) َباِسِ،َِباُبَِماَِأْسَفَلِِمَنِالَكْعَبنْيِ ،ِ(5111ِ،ِحديثِرقـمِ)كَِتاُبِاللِّ

ِ.(5331،ِحديثِرقمِ)كتابِالزينةِ،ِبابِماِحتتِالكعبنيِمنِاإلزارِِ-وسننِالنسائي

ِ
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ِالنهيِكانِاخليالءِوجدتِفمتىِ،ِوالبطرِالكربِيفِالنهيِحرصتِقد

ِهذهِذكرتِوقد،ِوالتحريمِالنهيِعلةِزالتِاخليالءِزالتِومتىِوالتحريم،

ِ.والربعِوالثالثِوالثاينِاألول:ِِاألحاديثِيفِرصاحةِالعلة

ِذكرِوحديثِ،"ِالنَّارِِِِفيفَِِاإِلَزارِِِِمنَِِالَكْعَبنْيِِِِمنََِِأْسَفَلَِِماِ"ِحديثِأما

ِِالقيامةِيومِإليهمِينظرِوالِاهللِيكلمهمِالِالذينِالثالثِيفِاملسبل ِفكل،

ِ.املقيدِعىلِاملطلقِحيملِاملقيدِمعِاملطلقِاجتمعِوإذا،ِمطلقِحديثِمنهام

ِاإلسبالِعنِالنهيِأنِتؤكدِأخرىِأحاديثِيفِوردِقدِالتقييدِدامِوماِ

ِ.الثيابِطولِجمردِالِواإلثمِالنهيِعلةِهيِهذهِكانتِباخليالءِِمتعلق

صِخيالءِباجلرِِِّالتَّقييدِأن(ِاهللِرْحه)ِِالنوويِاإلمامِوذكرِِِِ ِعمومِخيصِّ

ِِإزاره،ِاملسبل هِنمَِِبالوعيدِاملرادِأنَِِّعىلِويدلُّ صِوقدِخيالء،ِجر  ِالنَّبيُِِّرخَّ

(ِ ِوَسلَّمَِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ يِبكرِأليبِذلكِيف( دِّ َِعنْهُِِاهللَُِريِضَِ)ِقالصِّ :ِوقال(

هِكانِإذِبكرِأباِياِمنهمِلست ِِ.اخليالءِلغريِجر 

ِباخليالءِاألحاديثِهذهِيفِبالتقييدِاستدل:ِ(اهللِرْحه)ِحجرِابنِوقالِِِِ

ِِفالِ،ِاـهنِدـاملقيِعىلِحممولِاإلسبالِذمِيفِالواردِالزجرِيفِاإلطالقِأنِعىل

                                                           

،ِالنوويِرشفِبنِحييىِ،ِالدينِحمييِزكريا،ِأبو:ِهوِ(1ِ) ِولـدِ،ِبسوريةِحوران،ِقرىِمنِالشافعي 

ِ،ِمسـلمِصـحيحِرشحِيفِاملنهـاج:ِِمؤلفاتـهِأهـمِمـنِ،ِواحلـديثِبالفقهِعالمةِ،ِهـ631ِسنة

ِ(ِ.1ِ/141ِللزركلِاألعالم)ِ.ِهـ616ِِسنةِتويفِ،ِالصاحلنيِورياض

ِ.2/116ِ(ِِرشحِالنوويِعىلِصحيحِمسلم2ِ)

ِبـابنِاملعـروفِالعسقالين،ِحممدِبنِعلِبنِأْحدِالدينِشهابِالفضل،ِأبوِاإلسالمِشيخ:ِِهوِ(3ِ)

.ِِهــ152ِسـنةِتويفِ،ِامليزانِولسانِ،ِالباريِفتح:ِِمؤلفاتهِأهمِمنِ،ِهـ،113ِسنةِولدِ،َِحَجر

ِ(.1ِ/111ِللزركلِاألعالم)
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ِ.ِِاخليالءِمنِسلمِإذاِواإلسبالِاجلرِحيرم

ِماِبأنِةـاملطلقِاديثـاألحِوأما:ِ(اهللِهـرْح)ِِراقيـالعِظـاحلافِقالوِِِِ

ِْحلهِفوجبِ،ِمطلقِألنهِ;ِللخيالءِكانِماِبهِفاملرادِالنارِيفِالكعبنيِحتت

ِ.ِاملقيدِعىل

ِاهللِرْحه)ِالشوكاينِلقاوِِِِ :ِ ِيفِ"املخيلةِفإنا"ِقولهِْحلِمنِبدِالف(

ِحديثِيفِاملذكورِالوعيدِفيكون،ِالغالبِخمرجِخرجِأنهِعىلِبرجاِحديث

ِاملخيلةِمنِإسبالِكلِبأنِوالقول،ِِاختياالِذلكِفعلِمنِإىلِمتوجًهاِالباب

(ِوسلمِعليهِاهللِصىل)ِقولهِويرده،ِِالرضورةِتردهِجابرِحديثِبظاهرِأخًذا

ِ.ِ"خيالءِذلكِيفعلِممنِلستِإنكِ":ِبكرِأليب

ِارـدينِأربعامئةِهـقيمتِاــثمينًِِرداءًِِارتدى(ِاهللِرْحه)ِِفةحنيِأباِأنِوروي

                                                           

ِ،نشــر:ِدارِاملعرفـة10/263ِِ(ِفتحِالبـاريِرشحِصـحيحِالبخـاريِالِبـنِحجـرِالعسـقالين1)

ِبريوت.

ِ،ِالعراقيِباحلافظِاملعروفِالرْحن،ِعبدِبنِاحلسنيِبنِالرحيمِعبدِالدينِزينِالفضل،ِأبوِِهو:(2ِ)

ِيفِاألسـفارِْحـلِعـنِاملغنـي:ِ)مؤلفاتـهِأهـمِمـنِ،ِهـ125ِسنةِولدِ،ِاحلديثِحفاظِكبارِمن

ِهــ106ِسـنةِبالقـاهرةِتويف(ِديثاحلِمصطلحِيفِواأللفيةِاإلحياء،ِأحاديثِختريجِيفِاإلسفار

ِ(.3ِ/344ِللزركلِاألعالم)

ِريةِالقديمة.ـ،ِالطبعةِاملص1/114زينِالدينِالعراقيِل(ِطرحِالتثريبِيفِرشحِالتقريب3ِ)

ِنرش:ِدارِاحلديثِ،ِمرص.2/133ِنيلِاألوطارِللشوكاينِِ(4)

ِة،َِفِقْيهُِِ،ِالُكْويِفُِِّْيِميُِّالتََِِّثابِِتِِبنُِِالنُّْعاَمنَُِِحنِْيَفةََِِأُبوِاإِلَمامُِ هو:(5ِ) ُِِاملِلَّ ِاألربعةِاألئمةِأحدِالِعَراِق،َِعاَِل

َحاَبةِِِِصَغارَِِِحَياةِِِيِفِِهـ10َسنَةَِ:ُِولَدِِاملشهور،ِاملذهبِوصاحبِ،ِالسنةِأهلِعند ِسـنةِتويفِ،ِالصَّ

ِ(.6/310ِالنبالءِأعالمِسري)ِهـ150
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ِِلهِفقيلِاألرضِعىلِجيرهِوكان ِِفقالِ؟ِهذاِعنِنيناِأولسنا: ِذلكِإنام:

ِ.منهمِِولسناِاخليالءِلذوي

ِمنِوليسِالعاداتِقبيلِمنِاللباسِأمرِأنِنؤكدِزلناِوماِأكدناِأنناِوبام

ِِالعباداتِقبيل ِواخليالءِوالبطرِالكربِعىلِمبنيةِنهيالِيفِفالعلة، ِفمتى،

،ِِالنهيِزالِالعللِهذهِزالتِومتى،ِِعليهِمنصبًّاِالنهيِكانِمنهاِأيِوجد

ِنظافةِعىلِواحلفاظِالعامِالذوقِيقتضيهِماِمراعاةِرضورةِعىلِتأكيدناِمع

هِيؤديِأنِمنِالثوب ِ.ونحوهاِالنجاساتِْحلِإىلَِجرُّ

ِ

*ِِِِ*ِِِِ*ِ

                                                           

ِ.ِالكتبِعاَل:ِنرشِ،3/152ِِِاملقديسِ(ِاآلدابِالرشعيةِالبنِمفلح1)
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 األمنوذج الرابع
 صدقة الفطرأحاديث  فهم

 

ِ)قال(ِامعنهِاهللِريض)ِعمرِابنِعنِِِِِ ِ)ِاهللَِرُسوُلَِِفَرَضِ: َِعَلْيهِِِاهللَُِِصىلَّ

،ِالَعْبدَِِِعىَلَِِشِعريٍِِِمنَِِْصاًعاَِأوِِْمَتٍْر،ِِمنَِِْصاًعاِالِفْطرَِِِزَكاةَِِ(َوَسلَّمَِ َِواحُلرِّ

َكرِِ ِغريَِِِواألُْنَثى،َِوالذَّ اَِوَأَمرَِِاملُْسلِِمنَي،ِنَِمَِِِوالَكبرِيَِِِوالصَّ َِقْبَلُِِتَؤدَّىَِأنِِْهِبَ

اَلةِِِإىَِلِِالنَّاسُِِِخُروِجِ ِ.(الصَّ

ِعنهِاهللِريض)ِسعيدِأيبِعنوِِِ ِ)قال( ِِمنَِِْصاًعاِالِفْطرَِِِزَكاةَُِِنْخِرُجُِِكنَّا:

ِِمنَِِْصاًعاَِأوٍِِْط،َأقِِِِمنَِِْصاًعاَِأوِِْمَتٍْر،ِِمنَِِْصاًعاَِأوَِِْشِعرٍي،ِِمنَِِْصاًعاَِأوَِِْطَعاٍم،

ِ.(َزبِيٍبِ

ِ)جدهِعنِأبيهِعنِشعيبِبنِعمروِعنوِِِ ِِ-ِالنَّبِيََِِّأنَِّ: َِعَلْيهِِِاهللَِصىلَّ

ةَِِفَِجاِجِِيِفُِِمنَاِدًياَِبَعَثِِ-َوَسلَّمَِ َِمكَّ َِِعىَلَِِواِجَبةِ ِالِفْطرَِِِصَدَقةَِِإِنََِِّأالَِ: ُِكلِّ

انَِِِكبرٍِي،َِأوَِِْصِغريٍِِْبٍد،عََِِأوُِِْحرِ ُِأْنَثى،َِأوَِِْذَكرٍُِِمْسلِمٍِ ِِسَواهَُِِأوَِِْقْمٍح،ِِمنُِِْمدَّ

ان):ِنسخةِويف(َِطَعامٍِِِمنَِِْصاعِ  ِِ.ِ(ِرـالبُِِِمنُِمد 

ِ)ِاهللَِرُسوُلَِِفَرَضِ):ِِقال(ِعنهامِاهللِريض)ِعباسِابنِوعنِِِ َِِعَلْيهِِِاهللَِصىلَّ

                                                           

ِالِفْطرِِِ-(ِصحيحِالبخاري1) ِ،َِباُبَِفْرِضَِصَدَقِة َكاِة (ِ،ِوصحيح1503ِ،ِحديثِرقمِ)كَِتاُبِالزَّ

ِعريِِِ-مسلم َكاِةِ،َِباُبَِزَكاِةِاْلِفْطِرَِعىَلِاملُْْسلِِمنَيِِمَنِالتَّْمِرَِوالشَّ ِ(ِ.114،ِحديثِرقمِ)كَِتابِالزَّ

ِالبخاري2) ِصحيح ِالِفْطرِِكَِتا-( َِصَدَقِة َِفْرِض َِباُب َكاِة، ِالزَّ ِرقمُِِب ِحديث ،ِ ِطعام ِمن صاعا

ِوصحيحِمسلم(1506) ِعريِِ-، َِوالشَّ ِالتَّْمِر ِِمَن ِاملُْْسلِِمنَي َِعىَل ِاْلِفْطِر َِزَكاِة َِباُب َكاِة، ،ِكَِتابِالزَّ

ِ(.115)ِحديثِرقم

ِالرتمذي3) ِسنن )-ِ َِصَدَقِة ِيِف َِجاَء َِما َِباُب ِ)الِفْطرِِكتابِالزكاة، ِحديثِرقم ِهوِ(614، ِوالرب ،

ِالقمح.
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مَِ َِوَسلَّ ائِمُِِِطْهَرةًِِاْلِفْطرَِِِزَكاةَِ( ْغوِِِنِْمِِِلِلصَّ َفِث،ِاللَّ ِلِْلَمَساكنِِي،َِوُطْعَمةًَِِوالرَّ

اَهاَِفَمنِْ اَلِة،َِقْبَلَِِأدَّ ،َِزَكاةِ َِفِهيَِِالصَّ اَهاَِوَمنَِِْمْقُبوَلة  اَلِة،َِبْعَدَِِأدَّ َِفِهيَِِالصَّ

َدَقاِتِِِمنَِِْصَدَقةِ  ِِِِ(.الصَّ

ِ)ِالنَّبِيَُِِّفَرَضِ:َِلَِقاِ،(َعنُْهاَمِِاهللَِريِضَِ)ُِعَمرَِِاْبنَِِِعنَِِِنافٍِع،َِعنِْو َِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ

َِوَسلَّمَِ َِقاَلَِِأوِِْ-ِالِفْطرَِِِصَدَقةَِ( َكِر،َِعىَلِِ-َرَمَضانَِ: ،َِواألُْنَثى،ِالذَّ َِواحُلرِّ

َِصاعٍِِنِْصَفِِبِهِِِالنَّاُسَِِفَعَدَلِِ،َِشِعريٍِِِمنَِِْصاًعاَِأوِِْمَتٍْر،ِِمنَِِْصاًعاَِواملَْمُلوكِِ

،ِِمنِْ ِاملَِدينَةَِِِأْهُلَِِفَأْعَوزَِِ،ِالتَّْمرَُِِيْعطِيِ،(َعنُْهاَمِِاهللَِريِضَِ)ُِعَمرَِِاْبنَُِِفَكانَُِِبر 

ِغرِي،َِعنُِِِيْعطِيُِعَمرَِِاْبنَُِِفَكانََِِشِعرًيا،َِفَأْعَطىِالتَّْمِر،ِِمنَِ َِحتَّىَِوالَكبرِِي،ِالصَّ

،َِعنِِْلُِيْعطِيَِكانَِِإِنِْ ِالَِّذينَُِِيْعطِيَهاِ(َعنُْهاَمِِهللاَِريِضَِ)ُِعَمرَِِاْبنَُِِوَكانََِِبنِيَّ

ِِ.َيْوَمنْيَِِِأوِِْْومٍِــيَِـبِِِرِِـطِْـالفَِِِلِـبِْـقَِِونَِــُيْعطُِِواــانُِـَوكَِِا،ـُلوَنَِـَيْقبَِ

َِقاَلِِ(َعنْهُِِاهللَِريِضَِ)ِاخُلْدِريَِِِّسِعيدٍَِِأيِبَِِعنِْو ِالنَّبِيَِِِّزَمانِِِيِفُِِنْعطِيَهاُِكنَّا:

(ِ َِوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ ِِمنَِِْصاًعاَِأوِِْمَتٍْر،ِِمنَِِْصاًعاَِأوَِِْطَعاٍم،ِِمنَِِْصاًعا(

َِِزبِيٍب،ِِمنَِِْصاًعاَِأوَِِْشِعرٍي، ْمَراُء،َِِِوَجاَءِتُِِمَعاِوَيةَُِِجاءََِِفَلامَّ ُِأَرى:َِقاَلِِالسَّ

ا ْينَِِِيْعِدُلَِِهَذاِِمنُِِْمدًّ ِ.احلنطةِالسمراء،ِوُمدَّ

ِ)َقاَلِِِسعيدِ)ريضِاهللِعنه(عنِأيبِمسلمِروايةِويفِِِ َِكانَِِإِذُِِْنْخِرُجُِِكنَّا:

ِ)ِاهللَِرُسوُلِِفِينَا َِِعنِِْاْلِفْطِر،َِزَكاةَِ(َِوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ َِوَكبرٍِي،َِصِغرٍي،ُِكلِّ

                                                           

ِِ-(ِسننِأيبِداود1) ِالفطر ِبابِزكاة ،ِ ِ(1601،ِحديثِرقمِ)كتابِالزكاة ِوسننِابنِماجه ،-ِ

َكاِة،َِباُبَِصَدَقِةِاْلِفْطرِِ ِ(.1121،ِحديثِرقمِ)َأْبَواُبِالزَّ

َِصَدَقُةِالِفْطِرَِعىَلِ-(ِصحيحِالبخاري2) َكاِة،َِباب  َِواملَْمُلوِكِ،كَِتاُبِالزَّ ِ.(1511حديثِرقمِ)ِاحُلرِّ

َكاِة،َِِباُبَِصاٍعِِمْنَِزبِيٍبِ-(ِصحيحِالبخاري3ِ) ِ(ِ.1501،ِحديثِرقمِ)كَِتاُبِالزَّ
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ِوِْأََِِشِعرٍي،ِِمنَِِْصاًعاَِأوَِِْأِقٍط،ِِمنَِِْصاًعاَِأوَِِْطَعاٍم،ِِمنَِِْصاًعاِمَمُْلوٍك،َِأوُِِْحرِ 

َِِِِِعَلْينَاَِقِدمََِِحتَّىُِنْخِرُجهَُِِنَزْلَِِفَلمَِِْزبِيٍب،ِِمنَِِْصاًعاَِأوِِْمَتٍْر،ِِمنَِِْصاًعا

ا،ُِسْفَيانََِِأيِبِِْبنُُِِمَعاِوَيةُِ ،َِعىَلِِالنَّاَسَِِفَكلَّمَُِِمْعَتِمًراَِأوَِِْحاجًّ ِفِياَمَِِفَكانَِِاملِْنرَْبِ

ِ:ِ»َقاَلَِِأنِِْالنَّاَسِِبِهَِِِكلَّمَِ ْينَِِِأنََِِّأَرىِإيِنِّ اِم،َِسْمَراءِِِِمنُِِْمدَّ ِِمنَِِْصاًعاَِتْعِدُلِِالشَّ

ِ.ِبَِذلَِكِِالنَّاُسَِِفَأَخَذِِ«مَتْرٍِ

ِ*ِ ِ)ِاهللَِوَرُسوُلِِاْلِفْطرَِِِزَكاةَُِِنْخِرُجُِِكنَّا"ويفِلفظِ: (َِوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ

َِِعنِِْفِينَا، ِمَتٍْر،ِِمنَِِْصاًعا:َِأْصنَاٍفَِِثاَلَثةِِِِمنِِْوٍك،َومَمْلُُِِحرِ َِوَكبرٍِي،َِصِغريٍُِِكلِّ

َِكانََِِحتَّىَِكَذلَِك،ُِنْخِرُجهَُِِنَزْلَِِفَلمِِْ"َشِعريٍِِِمنَِِْصاًعاَِأِقٍط،ِِمنَِِْصاًعا

ْينَِِِأنََِِّفَرَأىِ:ِ»ُمَعاِوَيةُِ ِ.«ِمَتْرٍِِِمنَِِْصاًعاَِتْعِدُلُِِبرِ ِِمنُِِْمدَّ

ِالبخاريِيفِصحيحهِىروو ِأنهِ(عنهِاهللِريض)ِجبلِبنِمعاذِعنِاإلمام

ِ»اليمنِألهلِقال َدَقةِِِيِفِِ-َِلبِيسٍَِِأوِِْ-ََِخِيصٍِِثَِياٍبِِبَِعْرضٍِِاْئُتويِنِِ: ِالصَّ

ِعريَِِِمَكانَِ َرةِِِالشَّ ِ)ِالنَّبِيِِِّأِلَْصَحاِبَِِوَخرْيِ َِعَلْيُكمَِِْأْهَونَُِِوالذُّ َِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ

ِِ.ِ«بِامْلَِدينَةِِِ(َوَسلَّمَِ

ِالفقريِوحتقيقِصاحلهاألصلِيفِاوِِِِِِ ِإغناء ِكانِأهلِالعلمِلصدقة ِوإذا ،

،ِفقياساِعليهِحيثِتكونِِهللاهِحيثِتكونِاملصلحةِفثمةِرشعِأنِيؤكدون

                                                           

ِعرِيِحديثِرقمِِ-(ِصحيحِمسلم1ِ) َِوالشَّ ِالتَّْمِر ِِمَن ِاملُْْسلِِمنَي َِعىَل ِاْلِفْطِر َِباُبَِزَكاِة َكاِة، كَِتابِالزَّ

ِواملدان:115) ِأيِأنِِ(، ِاحلنطة، ِبالسمراءِ: ِواملراد ،ِ ِفاملدانِنصفه تثنيةِمد،ِوهوِربعِالصاع،

ِنصفِالصاعِمنهاِيعدلِصاعاِمنِمترِأيِيساويهِيفِاألجزاء.

ِ.3/1130ِبابِصدقةِالفطرِِ–(ِسننِابنِماجه2ِ)

َكاةِِ.ِ-(ِصحيحِالبخاري3ِ) َكاِةِ،َِبابِاْلَعْرِضِيِفِالزَّ ِكَِتابِالزَّ
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ِك ِفلو ِاألفضلية ِتكون ِالفطر ِصدقة ِيف ِالفقري ِاآلخذِمصلحة ِحال ان

فِنِحالِالفقريِوظرو،ِوإنِكاللطعامِفذاكِاألولويةِوظروفِالزمانِجتعل

ِ.املصلحةِيفِالقيمةِأوِالنقدِفذلكِِالزمانِجتعل

ِسفيانِ ِأيب ِبن ِمعاوية ِسيدنا ِنصفِصاعِِوهذا ِجيعل ِعنهام( )ريضِاهلل

علِالقيمةِأساساِيفِإخراجِعدلِصاعِمنِالتمرِ،ِفيجِنطةن(ِمنِاحليِْدَِّ)مُِ

ملاِجعلِنصفِصاعِاحلنطةِعدلِ،ِولوَِلِتكنِالقيمةِمعتربةِعندهِالصدقة

ِابالِلهِوكافياِعنه.ِصاعِالتمرِومق

ِمعاذِبنِجبل ِسيدنا يراعيِمصلحةِاملعطيِواآلخذِِ)ريضِاهللِعنه(ِوهذا

ِ:ِ ِويعقبِبقوله ِوالشعريِ، ِالذرة ِالثيابِبدل ِاليمن ِفيقبلِمنِأهل ،ِ معا

،ِباملدينةِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِذلكِأيرسِلكمِوأنفعِألصحابِرسولِاهلل

ِا ِاألسمى،فراعى ِواملقصد ِاملعتربة ِِملصلحة ِوهو ِهو ِمن ِيفِبني الصحابة

ِالرأيِوالعلمِواالجتهادِوالنظر.

الدقيقِأحبِِ:يقولِصاحبِأيبِحنيفةِ)رْحهامِاهلل(ِوكانِأبوِيوسفِِِ

ِمنِاحلنطةِ ربِـألنِذلكِأقِ؛ِقِواحلنطةـمنِالدقيِمِأحبِإيلِ ـلدرهوا،ِإيل 

ِِ.ِدفعِحاجةِالفقريِإىل

                                                           

ِولدِ،ِحنيفةِأيبِاإلمامِصاحبِالبغدادي،ِالكويفِاألنصاريِحبيبِبنِإبراهيمِبنِيعقوب:ِهو(1ِ)

ِ،ِاحلنفيِاملذهبِنرشِمنِأولِوهوِ،ِاحلديثِحفاظِمنِعالمة،ِفقيهاِكانِ،ِهـ113ِسنةِبالكوفة

:ِِمؤلفاتهِأهمِمنِالفقه،ِأصولِيفِالكتبِوضعِمنِوأولِ،ِ"ِالقضاةِقايضِ"ُِدعيِمنِوأول

ِ)ِهـ112ِسنةِتويفِ،ِحنيفةِأيبِمذهبِعىلِالفقهِيفِواألمايلِاخلراج، /1ِِللزركلِاألعالم.

113.)ِ
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ِِِ ِالفالفقهاءِعىلِإخرِوقدِنصَّ ِوقدِطرِمنِغالبِقوتِالبلداجِزكاة ،

ِيفِاحلديثِ،ِ يكونِغالبِقوتِالبلدِمنِغريِاألصنافِاملنصوصِعليها

ِالقمح ِقوهتا ِغالب ِالذرةِ،فبعضِالبالد ِقوهتا ِغالب ِوبعضهاِوبعضها ،

ِاألرز ِللتيسريِعىلِغالبِقوهتا ِهو ِإنام ِلغالبِقوتِالبلد ِالفقهاء ِفإقرار ،

ِالزكاة ِآِ،خمرج ِيف ِالفقري ِمصلحة ِعىلومراعاة ِواحد، ِسيدناِن ِقول ِنحو

ِألهلِاليمن ِذلكِأيرسِلكمِوأنفعِألصحابِرسولِاهللِ)صىلِاهللِمعاذ :

ِعليهِوسلم(ِباملدينة.ِ

ِيفِ ِيرىِأنِإخراجِالقيمة ِوعرصنا ِومكاننا ومنِيتأملِالواقعِيفِزماننا

منِحيثِسعةِالترصفِيفِالنقدِوهوِِ؛الغالبِاألعمِهوِاألكثرِنفعاِللفقري

أرًزاِ-اِبًِّكامِأنِالزكاةِإذاِمجعهاِالفقريَِحِحتياجهِومتطلباتهِ،ِأدرىِالناسِبا

ِبرًِّ ِأوِشعرًياأو ِأوِأقلِِ-ا ِالسلعِبنصفِقيمتها ِإىلِبيعِهذه ِيلجأ ِما غالبا

أحياًناِ،ِوهوِماِينعكسِسلباِعىلِمصلحةِالفقريِ،ِورؤيتناِأنِالقيمةِأنفعِ

نِأخرجِزكاةِفطرهِمنِإنناِالِننكرِعىلِمفِوعىلِذلكهذاِ،ِللفقريِيفِزمانناِ

هاِيفِحديثِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِوعىلِمنِاألصنافِاملنصوصِعلي

بنِوبِقياًساِعىلِفعلِسيدناِمعاويةِأخرىِمنِالطعامِأوِاحلبِاأخرجِأنواعًِ

،ِوالِعىلِمنِأخرجِلهِالصحابةِوإقرارِمجهوراهللِعنهام(ِِأيبِسفيانِ)ريض

                                                                                                                                        

،ِدارِاملعرفةِ،16ِهـ(ِص613كتابِالزكاةِالبنِمودودِاحلنفيِ)تِِ–(ِاالختيارِلتعليلِاملختار1ِ)

،2/12ِ(ِهـ511)تِ الكاساينِأْحدِبنِمسعودِبنِبكرِيب،ِألالرشائعِِترتيبِيفِالصنائعِبدائع

ِ.ِم1116ِ-ِهـ1406ِالثانية:ِالطبعة ،ِكتبِالعلميةطِ:ِدارِال
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ِفاألالقيمة ِِعىلِمر، ،ِ ِإنكالسعة ِالعلمِفال ِأهل ِبني ِفيه ِاملختلف ِيف ار

ِ."إنامِينكرِاملتفقِعليهِوالِينكرِاملختلفِفيه"والقاعدةِ:ِاملعتربينِ،ِ

ِ

*ِِِِ*ِِِِ*ِ
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 األمنوذج اخلامس 
 فهم أحاديث األضحية  

ِعنهِاهللِريض)ِاألكوعِبنِسلمةِعنِِِِِ ِعليهِاهللِصىل)ِالنبيِقالِ:ِقال(

ىَِمنِْ)ِ(:وسلم ءِ ِِمنْهَُِِبْيتِهِِِيِفَِِوَبِقيََِِثالَِثةٍَِِبْعَدُِِيْصبَِحنََِِّفالَِِِمنُْكمَِِْضحَّ ِ،(يَشْ

ِ ِ:َقاَلِِاملَايِض؟َِعامََِِفَعْلنَاَِكاَمَِِنْفَعُلِِ،اهللَِرُسوَلَِِيا:َِقاُلواِاملُْقبُِل،ِالَعامَُِِكانََِِفَلامَّ

ِخُروا،َِوَأْطِعُمواُِكُلوا) ،َجهِِْبِالنَّاسَِِِكانَِِالَعامََِِذلَِكَِِفإِنََِِّوادَّ َِأنَِِْفَأَرْدُتِِد 

ِِِِِِِِِِِِ.(فِيَهاُِتِعينُوا

ِعنهِاهللِريض)ِاخلدريِسعيدِأيبِوعنِِِِ ِقال( ِاهللِصىل)ِاهللِرسولِقال:

ومََِِتْأُكُلواِاَلِ)(ِ:ِوسلمِعليه َِرُسولِِِإىَِلَِِفَشَكْواِ،(َثاَلٍثَِِفْوَقِِاأْلََضاِحيِِِّحُلُ

ِ(وسلمِعليهِاهللِصىل)ِاهلل مَِِْأنَِّ: َِفَقاَلَِِوَخَدًما،َِوَحَشاًم،َِيااًل،عِِِهَلُ ُِكُلوا،):

ِخُرواَِأوَِِْواْحبُِسوا،َِوَأْطِعُموا، ِ.(ادَّ

ِ)ِاهللَِرُسوُلَِِنَىِ":َِِقاَلَِِواِقٍد،ِْبنِِِاهللَِعْبدِِِوَعنِِِِِْ َِعنِِْ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ

ومَِِِأْكلِِ َحاَياِحُلُ َِبْكرٍَِِأيِبِِْبنُِِاهللَِعْبُدَِِقاَلِِ،"َِثاَلٍثَِِبْعَدِِالضَّ َِذلَِكَِِفَذَكْرُتِ:

ِ:َِتُقوُلَِِعائَِشَة،َِسِمْعُتَِِصَدَق،:َِفَقاَلْتِِلَِعْمَرَة، َِأْهلِِِِمنَِِْأْبَياٍتَِِأْهُلَِِدفَّ

                                                           

ِصحيحِالبخاري1ِ) )-ِِ ِمنها ِيتزود ِاألضاحيِوما ِيؤكلِمنِحلوم ِبابِما ِاأْلََضاِحيِ، ،ِكتابِ

ِ.(5561حديثِرقمِ)

ِاأْلََضاِحيِبَِِ-(ِصحيحِمسلم2ِ) وِم ِِمَنِالنَّْهِيَِعْنَِأْكِلِحُلُ َِماَِكاَن َِبابَِبَياِن ِاأْلََضاِحي،ِ ْعَدِكتابِ

ْساَلِم،َِوَبَياِنَِنْسِخِهَِوإَِباَحتِِهِإىَِلَِمَتىَِشاَءِ ِلِاإْلِ ِ(.1113)ِ،ِحديثِرقمَثاَلٍثِيِفَِأوَّ

ُةِقومِمنِاألَْعرابِيريدونِاملرِْصِ،3ِ) ُةِبتشديدِالفاءِ:ِقومِيسريونِمجيًعاِسرًياِخفيًفاِ،ِوالدافَّ (ِالدافَّ

ُقواِهباِيريدَِأنمَِقِدُمواِاملدينةِعندِاألَضحىِ ُقوهاِوَيَتَصدَّ ومِاألَضاحيِلُيَفرِّ فنهاهمِعنِادِّخاِرِحُلُ

ِصادرِدار:ِِط (.1/104،ِمادةِ:ِدففِِِمنظورِالبن)لسانِالعربِِفَينَْتفَعُِأولئكِالقاِدمونِهبا.

ِ.ِهـ1414ِِ-ِالثالثة:ِالطبعةِ،ِبريوتِ–
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ةَِِاْلَباِدَيةِِ ِ)ِاهللَِرُسولَِِِزَمنَِِاأْلَْضَحىَِحرْضَ َِرُسوُلَِِفَقاَلِِ،(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ

ِ)ِاهلل ِ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِِصىلَّ ِخُروا): ُقواُِثمََِِّثاَلًثا،ِادَّ ِِ،(َبِقيَِِباَِمَِِتَصدَّ َِكانََِِفَلامَّ

َِضَحاَياُهْم،ِِمنِِْاأْلَْسِقَيةََِِيتَِّخُذونَِِالنَّاَسِِإِنَِِّ،اهللَِرُسوَلَِِيا:َِقاُلواَِذلَِك،َِبْعَدِ

ِ)ِاهللَِرُسوُلَِِفَقاَلِِ،اْلَوَدكَِِِمنَْهاَِوجَيُْمُلونَِ َِوَما):ِ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ

ومُُِِتْؤَكَلَِِأنَِِْنَْيَتِ:َِقاُلواِ(َذاَك؟ َحاَياِحُلُ اَمِ):َِفَقاَلَِِثاَلٍث،َِبْعَدِِالضَّ َِنَْيُتُكمِِْإِنَّ

ةَِِِأْجلِِِِمنِْ افَّ ِخُرواَِفُكُلواَِدفَّْت،ِالَّتِيِالدَّ ُقواَِوادَّ ِ.(َوَتَصدَّ

:ِِقالِ(وسلمِعليهِاهللِصىل)ِالنبيأنِِ)ريضِاهللِعنهام(ِعمرِابنِعنوِِِِِِ

مِِِِمنَِِْأَحُدُكمَِِْيْأُكُلِِاَلِ) امٍَِِثاَلَثةَِِِفْوَقُِِأْضِحَيتِهِِِحَلْ ِ.(َأيَّ

أنِومنِخاللِقراءتناِلسياقِهذهِاألحاديثِومناسبةِكلِمنهاِيتضحِلناِِِِِِِ

ِخُرواقواِكلواِوتصدَِّ"حديثِ حيِااألضِحلومِوالالِتأكِ"وحديثِِ،"َِوادَّ

ِينسخِأيِمنهامِاآلخرِ"فوقِثالثِ َِل إنامِكانِكلِمنهامِيفِحالِمعني،ِ،

                                                           

ْحمِبفتحِالياءِمعِكرسِامليمِوضمهاِ،ِوبضمِال(ِ)َوجَيُْمُلوَن(1ِ) ياءِمعِكرسِامليمِ،ِيقالِ:ِمَجَْلُتِالشَّ

،ِمادةِ:ِمجلِِاألثريِالبنِواألثرِاحلديثِغريبِيفِالنهايةوأمْجْلتهِ:ِإذاِأَذْبَتهِواْسَتْخَرْجتُِدْهنهِ.ِ)

ِبريوت،ِ-ِالعلميةِاملكتبة:ِطِ،ِالطناحيِحممدِحممودِ-ِالزاويِأْحدِطاهر:ِحتقيق،ِِ(1ِ/211

ِ.ِم1111ِ-ِهـ1311

ِ)ا2) )ِ ِالوسيط ِ)املعجم ِمنه. ِيستخرج ِالذي ِودهنه ِاللحم ِدسم :ِ ِوالدال ِالواو ِبفتح /2ِْلَوَدَك(

ِ(ِأيِ:ِيذيبونِالشحمِويستخرجونِدهنهِ.1022ِ

ِكتابِ-(ِصحيحِمسلم3ِ) ومَِِِأْكلَِِِعنِِْالنَّْهِيِِِمنََِِكانََِِماَِبَيانَِِِبابِاأْلََضاِحي،ِ َِبْعدَِِاأْلََضاِحيِحُلُ

لِِِيِفَِِثاَلٍثِ ْساَلِم،اَِأوَّ ِ(ِ.1111،ِحديثِرقمِ)َِشاءََِِمَتىِإىَِلَِِوإَِباَحتِهَِِِنْسِخهَِِِوَبَيانِِِإْلِ

ِسننِالرتمذي4ِ) ِأكلِِ–( ِبابِكراهية ،ِ ِوسلم( ِاهللِ)صىلِاهللِعليه كتابِاألضاحيِعنِرسول

ِ(ِ.1501األضحيةِفوقِثالثةِأيامِ،ِحديثِرقمِ)
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ِالع ِيكون ِوالسعة ِالرخاء ِوسلم(فحيثِيكون ِ)صىلِاهللِعليه ِ:ملِبقوله

ِوتصدَِّ ِ)كلوا ِخُرواقوا ِ(َوادَّ ِشدةِ، ِأو ِوحاجة ِبالناسِجهد وحيثِيكون

ِوسلم( ِعليه ِاهلل ِ)صىل ِبقوله ِالعمل ِيكون ِوفاقة ِمنِ): ِأحدكم ِيأكل ال

ِأيام ِثالثة ِفوق ِعنِ(أضحيته ِوسلم( ِعليه ِاهلل ِ)صىل ِناهم ِملا ِذلكِأنه ،

ِرسولِاهللِ ِيا ،ِ ِالذيِيليه ِيفِالعام ِأنِاألكلِفوقِثالثِسألوه كنتِنيتنا

ِ ِوسلم(: ِعليه ِاهلل ِ)صىل ِفقال ،ِ ِثالث ِفوق ِاألضحية ِمن )كلواِنأكل

ِوادخروا ِوأطعموا ِكان ِالعام ِذلك ِفإن ِيعينواِبالناسِج، ِأن ِفأردت هد

ِِ.ِفيهم(

ِعليهِاهللِصىل)ِقولهِعندِيقفونِأوِيفهمونِأوِحيفظونِإنامِالناسِوأكثرِِِِِِ

ِخُرواَِوَأْطِعُمواُِكُلوا"(ِ:ِوسلم ِأقوالِإىلِالتقديسِيشبهِبامِوينظرون،ِ"وادَّ

ِِأقسامِثالثةِإىلِاألضحيةِبتقسيمِالفقهاءِبعض ِِللفقراءِثلث: ِوثلث،

ِِلإلهداء ِِوأهلهِلإلنسانِثوثل، ِتقريبيةِعمليةِهوِالتقسيمِهذاِأنِعىل،

ِِللترصف ِِالفقراءِنصيبِعىلِاملضحيِجيورِأالِمنهِالقصدِوكان، ِوأن،

ِ.ِفضالًِِاهللِزادهِزادِفمنِ،ِأضحيتهِيفِبالثلثِولوِخيصهم

ِبالناسِرأىِملا(ِوسلمِعليهِاهللِصىل)ِنبيناِأنِعنِالناسِمنِكثريِويغفلِِِ

ىَِمنِِْ"ِ:هلمِقالِفاقة ،ِمنهُِِبيتِهِِِويفِثالثةٍِِبعَدُِِيْصبَِحنَِِّفالِِمنُْكمَِِْضحَّ ِيشء 

ِ :ِقاَلِِاملايَض؟ِالعامََِِفَعْلناِكامِنفَعُلِ!ِاهللِرسوَلِِيا:ِقالواِاملُْقبُِلِِالعامُِِكانَِِفلامَّ

ِخروا؛ِوَأْطِعموا،ُِكلوا، ،ِبالنَّاسِِِكانَِِالعامَِِذلَكِِفإِنَِِّوادَّ ِأنِِْفأَرْدُتَِِجْهد 

ِاهللِصىل)ِبقولهِالعملِيكونِوالسعةِالرخاءِيكونِفحيثِ،"ِفيهاِعينواتُِ
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ِوسلمِعليه ِ"وادخرواِوتصدقواِكلوا"(: ِجهدِبالناسِيكونِوحيث،

ِوسلمِعليهِاهللِصىل)ِبقولهِالعملِيكونِوفاقةِشدةِأوِوحاجة :ِ ِمنِ"(

ِ.ِ"يشءِمنهِبيتهِويفِثالثةِبعدِيصبحنِفالِمنكمِضحى

ِعىلِأمه ِنؤكد ِأننا ِواملحتاجنيِوإكرامهمِعىل ِالفقراء ِعىل ِالتوسعة ية

ِفعندما ،ِ ِمنِاألضحية (ِوسلمِعليهِاهللِصىل)ِنانبيُِِّسألِبالنصيبِاألوفر

ِِمنَْها؟(َِبِقيَِِ)َما:ِهلاِفقال،ِِشاةِذبحواِحني(ِعنهاِاهللِريض)ِعائشةَِِالسيدةَِ

َهاِ)َبِقيَِ(:ِلموسِعليهِاهللِصىل)َِقاَلِ.َِكتُِفهاِإاِلَِِِّمنَْهاَِبِقيََِِما:ِِقالت َِغرْيُِِكلُّ

ِ َِكتِِفَها( ،ِِوجيدهِلإلنسانِدخريُِِالذيِهوِبهِتصدقويُِِعطىيُِِفالذي،

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ:ِِوتعاىلِسبحانهِاحلقِيقولِحيث

ِ. َّمب

ِواملساكنيِالفقراءِعىلِالتوسعةِعىلِ(وسلمِعليهِاهللِصىل)ِنبيناِحثناِوقد

ِأي،ِاليوم(ِِهذاِيفِ)أغنوهم(:ِوسلمِعليهِاهللِصىل)ِفقال،ِِالعيدِأيامِيف

ِيفِالسؤالِإىلِمنهمِأوِحتوجوهِأحًداِتضطرواِوالِعليهمِووسعواِأعطوهم

ِحيثِيقولِِهذا ِوالكفران، ِباجلحود ِوتزول ِبالشكر، ِتزيد ِفالنعم اليوم،

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱ:ِاحلقِسبحانه
                                                           

ِ.(2410كتابِالنكاحِ،ِحديثِرقمِ)ِ–(ِسننِالرتمذي1ِ)

ِ.16(ِالنحلِ:2ِ)

ِ(.2133كتابِزكاةِالفطرِ،ِحديثِرقمِ)ِ–(ِسننِالدارقطني3ِ)
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 حسُّٱ،ِويقولِسبحانهِ:ِ َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ

  جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص  مس خس
 خك  حك مقجك حق مف خف جفحف مغ جغ مع
،ِويقولِنبيناِ َّ هل مل خل حل جل مك لك

ِ)َما ِوسلم(: ِعليه ِاهلل َِينِْزالَنَِِِمَلَكانِِِإاِلَِِّفِيهِِِاْلِعَبادُُِِيْصبُِحَِِيْومٍِِِمنِِْ)صىل

اَِفَيُقوُلِ ِمُمِْسًكاَِأْعطِِِمَِّاللهِاآلَخرَُِِوَيُقوُلَِِخَلًفا،ُِمنِْفًقاَِأْعطِِِمَِّاللهَِأَحُدمُهَ

ِوسلم(ًفا(َتلَِ ِعليه ِاهلل ِ)صىل ِويقول ِ)إِنَِِّ، َهاِنَِعاًمَِِأْقَوامٍِِِعنَْدِِهللِ: ُِيِقرُّ

َِِْماِالنَّاِس،َِحَواِئِجِِيِفَِِكاُنواَِماِِعنَْدُهمِْ ُوُهمَِِْفإَِذاَِيَملُّوُهمََِِْل ِِمنَِِْنَقَلَهاَِملَّ

ِهْم(ِإىَِلِِِعنِْدِهمِْ ِ.َغرْيِ

*ِِِِ*ِِِِ*ِ

                                                           

ِ.1(ِإبراهيمِ:1ِ)

ِ.31(ِحممدِ:2ِ)

ِالبخاري3) ِصحيح َِواتََّقىِ–( َِأْعطَى َِمْن ا ِ)َفَأمَّ ِتعاىل: ِبابِقوله ،ِ ْسنَىِ كتابِالزكاة ِبِاحْلُ َق َوَصدَّ

ى ُهِلِْلُيرْسَ ُ ِ(.1442(ِحديثِرقمِ)َفَسنَُيرسِّ

ِ(ِ،ِطِ:ِدارِاحلرمني،ِالقاهرةِ.1350حديثِرقمِ)1/116ِلطرباينِل(ِاملعجمِاألوسط4ِ)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura92-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura92-aya7.html
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 األمنوذج السادس
أحاديث القيامفهم  

ِعنهِاهللِريض)ِمعاويةِعنِِِِ ِقال( ِعليهِاهللِصىل)ِاهللِرسوَلِِسمعُتِ:

ِوسلم ِ)يقول( َجاُلِِلهَِيْمُثَلِِأنِأَحبَِمنِْ: أِا،ِقيامًِِالرِّ ِِمنِمقعَدهَِفْلَيَتبوَّ

ِِ(.النَّارِِ

ِ)ِالنَّبِيَُِِّقاَلِ(:ِعنهِاهللِريض)ِهوعن هَُِِمنِْ:ِ)(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ َِيْمُثَلَِِأنِِْرَسَّ

أِِِْقَياًما،ِاهللِِعَبادَُِِلهُِ ِِ(.النَّارِِِِمنََِِبْيتًاَِفْلَيَتَبوَّ

ِعليهِاهللِصىل)ِاهللِرسوُلِِعليناَِخَرَجِ:ِقالِ)ريضِاهللِعنه(ُِأمامةَِِأيبِوعنِِِِ

ِ،األَعاجمَُِِتُقومُِِكامَِتُقوُمواِال":ِفقالِإليه،َِفُقْمنَاَِعصًا،ِعىلِامتوكئًِ(ِوسلم

ِِ."بعضاًِِبعُضهاُِيَعظمُِ

ِبنَِسْعدٍُِِحْكمَِِِعىَلَِِنَزُلواُِقَرْيَظةََِِأْهَلَِِأنَِّ:ِِ(عنهِاهللِريض)َِسِعيدٍَِِأيِبِِوَعنِِِِِْ

ِ)ِالنَّبِيَُِِّفَأْرَسَلِِمعاذ، َِفَقاَلَِِفَجاَء،ِإَِلْيهِِِ(َوَسلَّمََِِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ ِإىَِلُِِقوُمواِ":

َِقاَلَِِأوَِِْسيِِّدُكمِْ ُكمِْ: َِِخرْيِ ِالنبي ِعند ِفقعد ِوسلم)، :ِفقالِ(صىلِاهللِعليه

ِحكمك ِعىل ِنزلوا ِقال ،هؤالء ِتقت: ِأن ِأحكم ِمقاتلتهـفإين ِوتسبىِـل م

ِِ.ِلقدِحكمتِبامِحكمِبهِامللكِ:الــفق،ِمــذرارُّي

                                                           

ُجِلِِ-سننِأيبِداودِ(1) ُجِلِلِلرَّ ِ(.5221،ِحديثِرقمِ)كتابِاألدبِ،ِبابِيِفِقَِياِمِالرَّ

ِ(.111حديثِ)331ِ،ِصِِبابِقيامِالرجلِللرجلِتعظياًمِِ-مامِالبخاريِاألدبِاملفردِلإل(2ِ)

ِ(.5230،ِحديثِرقمِ)ِكتابِاألدبِ،ِبابِيفِقيامِالرجلِللرجلِ-سننِأيبِداودِ(3)

(4ِ ِالبخاري( ِإىَِلِِ-صحيح ِ)ُقوُموا َم(: َِوَسلَّ َِعَلْيِه ِاهللُ ِ)َصىلَّ ِالنَّبِيِّ َِقْوِل َِباب ،ِ ِاالستئذان كتاب

ِ(.6262(ِحديثِرقمِ)َسيِِّدُكمِْ
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ِِالنَّبِيَِِِّأْصَحاَبَِِأنَِِّ)ريضِاهللِعنه(ِأنسِوَعنِِ َم(َِعَلْيهِِِاهللِ)َصىلَّ ِ،ُِنواَكاَِوَسلَّ

ِِ.َِتَعاَنُقواَِسَفرٍِِِمنَِِْقِدُمواَِوإَِذا،َِتَصاَفُحواِتالقواِإَِذا

ِوإنام،ِِمطلًقاِليسِالقيامِعنِالنهيِأنِاألحاديثِهذهِمنِنفهمهِوالذيِِِِ

ِِاألعاجمِتفعلِكانتِكامِتعظياًمِِبالقيامِمقيدِهو ِحُيملِوردِحيثِفاملنع،

ِاألعاجمِيقومِكامِتقومواِال"ِوايةرِبهِرصحتِماِوهو،ِِتعظياًمِِالقيامِعىل

ِ"بعًضاِبعضهمِيعظم ِاهللِرْحه)ِالبخاريِاإلمامِلهِترجمِوقد، ِكتابهِيف(

ِِبقولهِاملفردِاألدب ِأنِومعروفِ،ِ"تعظياًمِِللرجلِالرجلِقيامِباب":

ِباب:ِبقولهِسننهِيفِأيًضاِداودِأبوِلهِترجمِماِوهو،ِِفقهِالبخاريِتراجم

ِ.بذلكِيعظ مهِالرجلِيقومِالرجل

ِقولِالقيامِمطلقِوليسِالتعظيمِقيامِهوِعنهِاملنهيِالقيامِأنِيؤكدِومماِِِِ

ِمعاذِبنِسعدِيعنيِ،"سيدكمِإىلِقومواِ"(ِ:ِوسلمِعليهِاهللِصىل)ِالنبي

ِاهللِصىل)ِالنبيِقالِملاِإطالقهِعىلِعنهِمنهيًّاِالقيامِكانِفلو(،ِعنهِاهللِريض)

ِ(وسلمِعليه ِ"سيدكمِإىلِقومواِ": ِ)ِبقولهِالتعبريِإنِمث، َِعَلْيهِِِاهللَُِصىلَّ

ِ"الناسِلهِيمثلِأنِأحبِمنِ":(َوَسلَّمَِ ِ:(والسالمِالصالةِعليه)ِوقوله،

ِالعظمةِمنِنفسهِيفِيرىِكانِمنِإىلِيشريِ"الناسِلهِيمثلِأنِرسهِومن"

ِحبًّاِلهِالناسِقيامِجاءِإنِلكن،ِوإجاًلالِتعظياًمِِلهِالناسِقيامِيستوجبِما

ِ.فيهِحرجِفال(ِوجلِعز)ِهللِوانكسارِوخشوعِتواضعِيقابلهِوتقديًرا

*ِِِِ*ِِِِ*ِ

                                                           

ِاملعانقةِالِتكونِإالِمنِقيام.(ِ،ِو11(ِاملعجمِاألوسطِللطرباينِحديثِرقمِ)1)
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 واملراجعاملصادر  أهم
 

ِاآلفاقِا  .1 ِدار ،ِ ِالظاهري ِحزم ِالبن ِاألحكام ِأصول ِيف إلحكام

ِ،ِبريوتِ.ِِاجلديدة

ِدار  .2 ِالقرايف، ِلإلمام ِالفتاوىِعنِاألحكام ِالبشائرِاإلحكامِيفِمتييز

ِلبنان.ِ–ِبريوتِلتوزيع،واِوالنرشِللطباعةِاإلسالمية

ِلتعليلِاملختار  .3 ِاحلنفيِ)تِِ، االختيار ِدار613ِالبنِمودود ،ِ هـ(

ِ.املعرفةِ

:ِاملتــوىف)ِِاملقــديسِمفلــحِبـنِالِاملرعيــةِواملــنحِرعيةـالشـِاآلداب  .4

ِِ.ِالكتبِعاَلِنرشِ،(ِهـ163

ِدارِ  .5 ِالبخاري،ِحتقيق:ِحممدِفؤادِعبدِالباقيِ، ِلإلمام األدبِاملفرد

ِرِاإلسالميةِ،ِبريوت.البشائ

ِدارِ  .6 ِللشوكاينِ، ِاألصول ِعلم ِاحلقِمن ِإىلِحتقيق ِالفحول إرشاد

 الكتابِالعريب.

حتقيق:ِطهِعبدِِ،البنِقيمِاجلوزيةِإعالمِاملوقعنيِعنِربِالعاملنيِ  .7

 الرءوف،ِط:ِدارِاجليل،ِبريوت.

ِاملتوىف)ِالزركلِالدينِخلريِاألعالم  .8 ِهـ1316: ِنرش( ِالعلمِدار:

 .ينيللمال

:ِحتقيـق(ِهـ111:ِاملتوىف)ِالسيوطيِِلإلمامِالقرآنِعلومِيفِاإلتقان  .9

ِ.ِللكتابِالعامةِيةاملصـرِاهليئة:ِرـنشِ،ِإبراهيمِالفضلِأبوِحممد

ةِ  .11 ،ِالذهلاإلفصاحِعنِمعاينِالصحاحِالِبنُِهَبرْيَ :ِاملتـوىف)ِالشيباين 

ِط:ِدارِالوطنِ.أْحدِ،ِِاملنعمِعبدِفؤاد:ِحتقيقِ،(هـ560

ِبريوت.ِ،،ِط:ِدارِاملعرفةِِالشافعيِلإلماماألمِ  .11
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ِأليبِترتيبِيفِالصنائعِبدائع  .12 ،ِ ِأْحدِبنِمسعودِبنِبكرِالرشائع

ِ.،ِبريوت(ِ،ِطِ:ِدارِالكتبِالعلميةهـ511)تِ الكاساين

ِ،دارِالكتــبِالعلميــةِِ،رحِجــامعِالرتمــذيِـحتفــةِاألحــوذيِبشــ  .13

ِ.بريوت

 .بريوت،،ِط:ِدارِاملعرفةِنبلِجامعِالعلومِواحلكمِالبنِرجبِاحل  .14

ِالكتبِ  .15 ِدار ،ِ ِشاكر ِأْحد ِالشيخ ِحتقيق: ِالشافعي، ِلإلمام الرسالة

ِِِبريوت.ِ،العلميةِ

ِللعالمةِحممدِأمنيِأفنديِالشهريِبابنِعابـدين،رسائلِابنِعابدينِ  .16

ِ،ِبريوت.ِالعلميةِالكتبِحتقيقِ:ِحممدِالعزازيِ،ِدار

ِالع  .17 ِدارِروحِاملعاينِيفِتفسريِالقرآن ِاملثاينِلأللويسِ، ظيمِوالسبع

ِِبريوتِ.ِ، إحياءِالرتاثِالعريب

ِِسننِابنِماجهِ،ِطِ:ِدارِالرسالةِالعاملية.  .18

ِاملكتبة:ِنرشِ،ِاحلميدِعبدِالدينِحمييِحممد:ِِحتقيقِ،ِداودِأيبِسنن  .19

ِِ.ِبريوتِ،ِصيداِ،ِالعرصية

ِمكتبةِرشكة:ِنرشِشاكر،ِحممدِأْحد:ِوتعليقِحتقيقِ،ِالرتمذيِسنن  .21

ِ.بالقاهرةِاحللبيِالبايبِمصطفىِومطبعة

ِط:ِمؤسسةِالرسالة،ِبريوتِ،ِلبنان.ِِ،الدارقطنيِِسنن  .21

ِلبنان.ِ،،ِبريوتِِ،ِدارِالكتبِالعلميةِالسننِالكربىِللبيهقي  .22

:ِحتقيقِ،(ِهـ141:ِاملتوىف)ِالذهبيِالدينِلشمسِالنبالءِأعالمِسري  .23

 ِ.،ِبريوترسالةالِمؤسسة:ِنرشِ،ِاألرناؤوطِشعيبِالشيخ

:ِاملتوىف)ِاحلنبلِالعامدِالبنِذهبِمنِأخبارِيفِالذهبِشذرات  .24

ِ.ِبريوت، ِدمشقِكثري،ِابنِدار:ِنرشِ،(ِهـ1011
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ِ،نرشِدارِأخبـارِالـرتاثِالعـريبِِِ،رشحِالنوويِعىلِصحيحِمسلم  .25

ِ.بريوت

 بريوتِ.ِِ،،ِدارِالكتبِالعلميةِِشعبِاإليامنِللبيهقي  .26

ِِدار:ِنرشِ،ِالنارصِنارصِبنِزهريِحممد:ِقيقحتِ،ِالبخاريِصحيح  .27

ِ.لبنانِ،ِبريوتِ،ِالنجاةِطوق

ِِحتقيقِ،ِمسلمِصحيح  .28 ِنرشِ،ِالباقيِعبدِفؤادِحممد: ِإحياءِدار:

 .ِبريوتِ،ِالعريبِالرتاث

ِالدينِتقيِبنِالوهابِعبدِالدينِتاجِ،ِالكربىِالشافعيةِطبقات  .29

ِاملتوىف)ِالسبكي ِد:ِحتقيق(ِهـ111: ِنرشِ،ِالطناحيِمدحمِحممود.

ِ.والتوزيعِوالنرشِللطباعةِهجردارِ

زينِالــدينِالعراقــي،ِالطبعــةِلــطــرحِالتثريــبِيفِرشحِالتقريــبِ  .31

ِرية.ـاملص

ِ،ِعبدِالوهابِخالفِ،ِط:ِمطبعةِاملدينِبمرص.ِعلمِأصولِالفقه  .31

نشــر:ِِ،فتحِالباريِرشحِصحيحِالبخاريِالِبنِحجرِالعسـقالين  .32

ِبريوت.ِ،دارِاملعرفةِ

ِأل  .33 ِاألنام ِمصالح ِيف ِاألحكام ِعبدِقواعد ِبن ِالدين ِعز ِحممد يب

ِبريوت.ِ،طِ:ِدارِاملعارفِِ،السالم

ِ.وتبريِ،صادرِدار(ِهـ111:املتوىف)ِمنظورِالبنِالعربِلسان  .34

ِدارِالكتبِالعلميةِ،ِبريوت.ِِ،ِِعىلِالصحيحنيِللحاكمِاملستدرك  .35

ِحتِ  .36 ،ِ ِالغزايل ِحامد ِأليب ِاملستصفى ِعبد ِحممد ِعبدِقيق: السالم

ِ،ِبريوت.،ِدارِالكتبِالعلميةالشايف

 .بريوت،ِِالعلميةِالكتبِاملستصفىِمنِعلمِاألصولِللغزايل،ِدارِ  .37
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 طِ:ِمؤسسةِالرسالةِ.ِ،ِِِأْحدِاإلمامِمسند  .38

ِبـالبزارِاملعـروفِالعتكـيِعمـروِبـنِأْحـدِبكـرِِأليبِالبزارِمسند  .39

ِمكتبـة:ِنشــرِِ،ِاهللِزينِالرْحنِحمفوظ:ِحتقيقِ،(ِهـ212:ِاملتوىف)

ِ.ِاملنورةِاملدينةِ-ِواحلكمِالعلوم

ِ،ِالقاهرةِ.ِلطرباينِ،ِطِ:ِدارِاحلرمنيلاملعجمِاألوسطِ  .41

ِحامـدِــِالزياتِأْحدِـِمصطفىِإبراهيم/ِتأليفِ،ِالوسيطِاملعجم  .41

ِ.ِالقاهرةبِالعربيةِاللغةِ:ِجممعِحتقيقِ،ِالنجارِحممدِـِالقادرِعبد

 ،ِط:ِدارِالكتابِالعريب.ِاملقاصدِاحلسنةِللسخاويِ  .42

املهذبِيفِفقهِاإلمـامِالشـافعيِأليبِإسـحاقِالشـريازيِ)املتـوىفِ:ِ  .43

ِ(ِ،ِطِ:ِدارِالكتبِالعلميةِ،ِبريوت.416

ِِ.،ِالطبعةِاألوىلدارِابنِعفانِِ،  املوافقاتِلإلمامِالشاطبي  .44

ِاملتوىف)ِاألثريِالبنِواألثرِاحلديثِغريبِيفِالنهاية  .45 ِهـ606: )،ِ

ِ.ِبريوتِ،ِالعلميةِاملكتبة:ِ،ِطِالزاويِأْحدِطاهر:ِحتقيق

ِالشـوكاينِاهللِعبـدِبـنِحممـدِبنِعلِبنِحممدِللعالمةِنيلِاألوطار  .46

ِ.القاهرةِنرش:ِدارِاحلديثِ،ِ،ِ(هـ1250:ِاملتوىف)ِاليمني
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 فهرس املوضوعات
 

 الصفحة املوضوع م

5ِِ.ِمقدمةِ .1

ِعليهِحديثِالقرآنِعنِالنبيِ)صىلِاهللِاملبحثِاألول:ِ .2

ِ.وسلم(

1ِ

11ِِ.منزلةِالسنةِوحجيتهاِاملبحثِالثاين:ِ .3

31ِِ.ِحتميةِالتجديدِاملبحثِالثالث:ِ .4

ِفهمِِ .5 ِورضورة ِاإلسالم ِرسالة ِجوهر :ِ املبحثِالرابع

ِ.ِمقاصده

41ِ

51ِِ.ِاملبحثِاخلامسِ:ِسننِالعباداتِوأعاملِالعاداتِ .6

ِالسادسِ .1 ِِاملبحث ِعليهِ: ِاهلل ِ)صىل ِالنبي ترصفات

ِيفِإدارةِالدولةِوسلم(

63ِ

ِالساِ .1 ِاملقاصديِِبعاملبحث ِالفهم ِمن ِتطبيقية ِنامذج :

ِ.ِللسنةِالنبوية

61ِ

10ِِ.ِاألنموذجِاألولِ:ِِفهمِأحاديثِالسواكِ .1

12ِِ.ِاألنموذجِالثاينِ:ِفهمِأحاديثِنظافةِالفراشِ .10

16ِِ.ِنموذجِالثالثِ:ِفهمِأحاديثِإسبالِالثوباأِل .11

11ِِ.ِديثِصدقةِالفطراألنموذجِالرابعِ:ِفهمِأحاِ .12
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11ِِ.ِاألنموذجِاخلامس:ِفهمِأحاديثِاألضحيةِ .13

12ِِ.ِاألنموذجِالسادسِ:ِفهمِأحاديثِالقيامِ .14

14ِِ.واملراجعِأهمِاملصادرِِ .15

11ِِ.ِفهرسِاملوضوعاتِ .16

 

*          *          * 
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